
MV CORRESPONDENT

New Delhi
The Congress Working Com-
mittee on Monday urged
Sonia Gandhi to continue as
its interim chief  till an AICC
session can be convened and
authorised her to effect nec-
essary organisational
changes to deal with the chal-
lenges facing the party.

At an over seven-hour long
meeting, which took place in
the backdrop of  more than 20
party leaders seeking an im-
mediate organisational over-
haul and a collective
leadership, Gandhi is said to
have offered to quit but was
requested by the party's top
decision-making panel with
over 50 members to stay on.

Announcing the resolution
passed by the CWC, the
party's General Secretary
(Organisation) K C Venu-
gopal later said at a press con-
ference that the CWC
unanimously requested
Gandhi to continue to "lead
the Indian National Congress
until such time as circum-
stances will permit an AICC
session to be convened."

The party further said the
CWC unanimously resolved
to strengthen hands of  Sonia
and Rahul Gandhi in every
possible way, while it also
made it clear no one will be
permitted to undermine or
weaken the party and its

leadership.
The CWC also resolved that

inner-party issues cannot be
deliberated through media or
in public fora and all such is-
sues must be raised within
the party "in the interest of
propriety and discipline".

Earlier, Former president
Rahul Gandhi launched a
sharp attack against the sig-
natories of  the letter, ques-
tioning their timing as well as
the fact they went public with
their grievances. 

"It is the CWC and not the
media, where we voice our
grievances and discuss is-

sues," sources quoted Rahul
Gandhi as telling the CWC
members. They also said
Rahul insinuated that the let-
ter would help the BJP. Ear-
lier in the day, Kapil Sibal,
senior leader and one of  the
signatories of  the letter, cre-
ated a flutter when he hit out
at Rahul Gandhi on Twitter
for a purported remark on
the BJP. Sibal, who is not a
part of  the CWC, withdrew
his tweet a little later. Ghu-
lam Nabi Azad said he was
ready to resign from the
party if  he was found to have
helped the BJP.

www.metrovaartha.com

C M Y K C M Y K

www.facebook.com/
metrovaarthaofficial

www.metrovaartha.com  | english.metrovaartha.com  

TUESDAY, 25 AUGUST 2020  | PAGES 12 | PRICE: ~ 5.00INDORE | BHOPAL | KOCHI | THIRUVANANTHAPURAM | KOZHIKODE | THRISSUR | ALAPPUZHA B
U

S
IN

E
S

S

പൈനാപ്്ിൾ കർഷകർ
കടകക്ണ്ിയിൽ

Ashwin 
suggests 'free
ball' for bowlers
SPORTS REPORTER

New Delhi
Senior India off-spin-
ner Ravichandran Ash-
win on Monday
suggested the introduc-
tion of  a "free ball" for
bowlers if  non-strikers
back up too far, stick-
ing to his stand that
there was nothing
wrong with running
such batsmen out.

Ashwin ran out Jos
Buttler during an IPL
match between Kings XI
Punjab and Rajasthan
Royals in 2019 when the
Englishman left the
non-striker's end much
before the delivery was
bowled, triggering an
age old 'spirit of  the
game' debate. While
what Ashwin did was
well within the rules of
the game, his new IPL
team coach Ricky
Ponting of  the Delhi
Capitals doesn't agree
with this particular
mode of dismissal.

"Make it a free ball for
the bowler. If  the bats-
men gets out of that ball,
the batting team will be
docked 5 runs," Ashwin
tweeted in response to
Dinesh Karthik's asser-
tion that it was unfair to
link the dismissal to
spirit of the game or call
it 'Mankading' as it is
permitted by laws of the
game.

Recoveries more than 3 times active cases
MV CORRESPONDENT

New Delhi
India's Covid-19 recoveries
have crossed 23 lakh and
are more than
three times the
number of  ac-
tive cases of
the infection in
the country,
while the case
fatality rate,
maintaining a steady
downward trajectory, has
further dropped to 1.85
per cent, the Union
health ministry said on
Monday.

With 57,469 patients hav-
ing recuperated in a day,
total recoveries have

surged to 23,38,035, push-
ing the recovery rate to
75.27 per cent as on date.
They exceeded the active

cases by
16,27,264.

The record
high recover-
ies have en-
sured that
7,10,771 active
cases, which is

the "actual caseload" cur-
rently, comprise only 22.88
per cent of  the total cases.

According to the ICMR, a
cumulative total of
3,59,02,137 samples have
been tested up to August 23
with 6,09,917 samples being
tested on Sunday.

Case fatality
rate drops to

1.85 pc

Covid tally breaches 
31-lakh mark in India

New Delhi
A single-day spike of  61,408 Covid-19
cases took India's virus caseload past the
31-lakh mark on Monday, a day after it
crossed 30 lakh, according to the Union
Health Ministry data. India's Covid-19
caseload mounted to 31,06,348, while the
death toll climbed to 57,542 with 836 fa-
talities being reported in a span of  24-
hours.

Of  the 836 fresh deaths, 258 are from
Maharashtra, 97 from Tamil Nadu and
93 from Andhra Pradesh. Of  the total
57,542 deaths, Maharashtra has reported
the maximum at 22,253 followed by 6,517
in Tamil Nadu and 4,683 in Karnataka.

CWC asks Sonia to stay

Congress workers hold placards as they raise slogans outside
the AICC headquarters in New Delhi on Monday, demanding
that the party president should be from the Gandhi family.

Rahul alleges BJP link
Sibal, Azad hit back

Nath, Digvijay 
express faith 
in Sonia

MV CORRESPONDENT

Bhopal
Congress veterans from Madhya
Pradesh, Kamal Nath and Digvijaya
Singh have come out in support of  the
Gandhi family and expressed faith in
the leadership of  Sonia Gandhi.

Former Madhya Pradesh chief  min-
ister Kamal Nath has urged Sonia
Gandhi to continue as the Congress
president.

"We must not forget that in spite of
the canard against Smt. Sonia
Gandhi, she led the Congress Party to
victory in 2004 and made Atal Bihari
Vajpayee sit at home," Nath, who is
the Madhya Pradesh Congress chief,
tweeted. "Any suggestion or insinua-
tion that Mrs. Sonia Gandhis leader-
ship is in question is absurd. I appeal
to Mrs. Sonia Gandhi to give strength
to the Congress Party by continuing
as President and lead the Congress,"
he added.

Digvijaya Singh said it is time for
the Congress to unite. "The family that
has sacrificed for the country's inde-
pendence and thereafter is well known.
I do not agree with what is coming in
the media. I cannot even imagine a
Congress without Nehru Gandhi fam-
ily," Singh said in a tweet. "Soniaji's
leadership is well accepted. If  Sonia ji
wants to leave the post of  president,
then Rahul ji should leave his stub-
bornness and accept the post of  presi-
dent. The common Congress worker of
the country will not accept anyone
else," the Rajya Sabha member added.

Bhushan stands firm 
MV CORRESPONDENT

New Delhi
Activist-lawyer Prashant Bhushan re-
fused to offer an apology to the Supreme
Court on Monday for his two
tweets against the judiciary
saying what he expressed rep-
resented his bona fide belief
which he continued to hold.

An insincere apology would
amount to the contempt of  my
conscience and of  an institu-
tion, Bhushan said in his sup-
plementary statement filed in
the suo motu contempt case
against him by the top court.
An apology for expression of
his beliefs, conditional or unconditional,
would be insincere, he said.

Bhushan said as an officer of  court he
believes as a duty to speak up when he
believe there is a deviation from its ster-
ling record. “Therefore I expressed my-
self  in good faith, not to malign the

Supreme Court or any particular Chief
Justice, but to offer constructive criti-
cism so that the court can arrest any
drift away from its long-standing role as

a guardian of  the Constitu-
tion and custodian of  peoples'
rights,” he said.

On August 20, the top court
had granted time till August
24 to Bhushan to reconsider
his “defiant statement” refus-
ing to apologise and tender
“unconditional apology” for
contemptuous tweets against
the judiciary and rejected his
submission that quantum of
punishment be decided by an-

other bench.
The apex court, on August 14, had held

Bhushan guilty of  criminal contempt for
his two derogatory tweets against the ju-
diciary saying they cannot be said to be
a fair criticism of  the functioning of  the
judiciary made in the public interest.

SC disposes
plea against
mergerof BSP
MLAs with Cong
MV CORRESPONDENT

New Delhi
The Supreme Court
Monday disposed of as
"infructuous" a BJP
MLA's plea seeking stay
on Rajasthan Speaker's
decision, which allowed
six BSP MLAs to merge
with the Congress, in
view of the High Court
order.

A bench of Justices
Arun Mishra, Vineet
Saran and M R Shah was
informed by senior advo-
cate Kapil Sibal, appear-
ing for the Speaker, that
earlier in the day that the
Rajasthan High Court
has passed an order on
the plea filed by BJP
MLA Madan Dilawar. He
said the high court has
asked the Speaker to de-
cide on merit, the plea
against the merger of six
BSP MLAs with the rul-
ing Congress.

The bench said the
plea before it was against
an interim order of the
high court, and has now
become infructuous.
Earlier, the top court had
refused to pass any in-
terim order on the plea
after it was informed
that the high court has
been dealing with the
case.

Again refuses to apologise
First no-confidence motion in Kerala after 15 years

STAFF REPORTER

Thiruvananthapuram
The opposition Congress-
led United Democratic
Front (UDF) Monday moved
a no-confidence motion
against the Pinarayi Vi-
jayan-led Left government
in Kerala, raising a slew of
allegations including the
gold smuggling case.

Congress legislator V D
Satheeshan moved the mo-
tion, saying the Chief  Min-
ister's office was "hijacked"
by the gold smuggling gang.

The state government has
been facing severe criticism
from the opposition Con-
gress and the BJP, who al-
leged links of  the gold
smuggling case accused
with the Chief  Minister's
Office.

The state government

had earlier suspended
Sivashankar, for his alleged
links with Swapna Suresh,
a key accused in the gold
smuggling case involving
diplomatic baggage ad-
dressed to the UAE con-
sulate here.

Adhering to strict Covid-
19 protocols, the Kerala As-
sembly convened for a day
on Monday and passed the
Finance Bill 2020-21, which
could not be passed after
the state budget in Febru-
ary as the House was ad-
journed sine die on March
13 due to the coronavirus
scare.

In the 140-member house,
LDF has 91 members and
UDF 45. A no-confidence
motion against the govern-
ment is being brought after
15 years.

THIRUVANANTHAPURAM

The Kerala Assembly Monday passed a
"unanimous resolution" demanding
the withdrawal of  Union Cabinet's de-
cision to lease out the international air-
port here to Adani Enterprises Ltd.

Moving the resolution, Chief  Minis-
ter Pinarayi Vijayan said the Centre
should re-examine its decision and the
operation and management of  the air-
portbe handed over to the Special Pur-
pose Vehicle (SPV) in which the state
government has stake.

Though the Leader of  the Opposition
in the Assembly, Ramesh Chennithala,
supported the resolution against pri-
vatisation of  the airport, he slammed
the government saying it had "double
standards" on the issue.

Prepared to look at any military option: CDS
MV CORRESPONDENT

New Delhi
India's armed forces are prepared to
look at any military option if  the ex-
tensive talks to restore status quo
ante along the Line of  Actual Con-
trol (LAC) did not yield any posi-
tive result, Chief  of  Defence
Staff(CDS) Gen Bipin Rawat has

said on the prolonged border
standoff  with China in eastern
Ladakh.

Gen Rawat, who has been part of
the top military brass strategising
on the Sino-India border issue, said
a "whole of  government" approach
is being followed to peacefully re-
solve the row.

The armed forces are always pre-
pared for military actions if  all ef-
forts to restore status quo ante
along the LAC don't "fructify," the
CDS said when asked about the
over three-month-long border
row. Gen Rawat, who was the
Chief  of  Army Staff  from Decem-
ber 2016 to December 2019, said

the transgressions take place
along the LAC because of  varying
perceptions about it by the two
countries.

India and China have held sev-
eral rounds of  military and diplo-
matic talks in the last two-and-half
months but no significant headway
has been made for a resolution to

the border standoff. On Thursday,
the two sides held another round
of  diplomatic parleys following
which the Ministry of  External Af-
fairs (MEA) said they had agreed
to resolve outstanding issues in an
"expeditious manner" and in accor-
dance with the existing agree-
ments and protocols.

Markets cement gains 
amid global tailwinds
MV CORRESPONDENT

Mumbai
Equity benchmarks
Sensex and Nifty closed
near six-month highs on
Monday as investors
scooped up banking and
financial stocks amid
supportive global cues.
A sharp rebound in the
rupee - which soared 52
paise against the US dol-
lar - also buoyed market
sentiment, traders said.

The BSE Sensex
opened in the green and
gained further momen-
tum as the session pro-
gressed. It finally closed
at 38,799.08, up 364.36

points or 0.95 per cent.
Similarly, the NSE Nifty
jumped 94.85 points or
0.83 per cent to finish at
11,466.45. This is the
highest closing for both
the benchmarks since
late-February this year.

BSE bankex, finance,
telecom, basic materi-
als, energy and industri-
als indices surged as
much as 2.45 per cent,
while realty, utilities,
metal and IT closed with
losses. 

Broader BSE mid-cap
and small-cap indices
rallied up to 1.57 per
cent.

State passes unanimous
resolution against airport
leasing

Cong not ready to listen 
to truth, says Chouhan
MV CORRESPONDENT

Gwalior
Attacking the Congress
over bickering on lead-
ership issue, Madhya
Pradesh chief  minister
Shivraj Singh Chouhan
on Monday said the
Sonia Gandhi-led party
will not be able to save
itself  now as whosoever
raises voice against the
family will be shown the
door.

Chouhan's attack on
the Congress came in
the backdrop of  a raging

debate on leadership in
the national party trig-
gered by a letter written
to Sonia Gandhi by
more than 20 leaders de-
manding an "active, full-
time and visible"
president. This is a
party which is not ready
to listen to truth, which
terms persons speaking
truth as traitors, which
terms those indulging in
sycophancy as loyal...no
one can save such a
party, Chouhan told re-
porters in Gwalior.

Authorises to effect organisational changes
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CM to open Super Specialty Hospital on Aug 27
STAFF REPORTER

Indore
Chief  Minister Shivraj Singh
Chauhan will inaugurate all-
equipped super specialty hos-
pital on August 27. The
construction of  super spe-
cialty hospital with state-of-
the-art medical facilities with
a capacity of  more than 500
beds has been completed in
Indore. An amount of  more
than Rs 237 crore has been
spent in the construction of
this hospital. This informa-
tion was given by Water Re-
sources Minister Tulsiram
Silavat during the inspection
of  this hospital yesterday.
Silavat inspected this hospital
along with MP Shankar Lal-
wani, Divisional Commis-
sioner, Pawan Kumar

Sharma, Collector Manish
Singh, Chief  Executive Offi-
cer of  Indore Development
Authority, Vivek Shrotriya.

During the inspection,
they saw various wards of
the hospital, also reviewed
the facilities provided in the
hospital. This hospital will
remain with different spe-
cialties as per its name. In
health sector, there will be a
big gift for the needy in In-
dore and other areas of  the
state. In this hospital, differ-
ent medical facilities will be
available together under one
roof. Along with education,
Indore is also a hub of
health, health is the right of
every citizen. Under the effi-
cient leadership of  Chief
Minister Shivraj Singh

Chauhan, health facilities
are expanding rapidly minis-
ter said.

MP Shankar Lalwani said
that this hospital is ready at
a time when there is a great
need for such hospital. This
will meet the current time
requirement. The efforts
being made to deal with Co-
rona will also be very help-
ful.

Collector Manish Singh
said that this hospital has
been fully prepared.
Presently, treatment of co-
rona is being started in this
hospital. 100 ICU beds of  the
hospital will also be used to
treat corona patients. The
opening of  this hospital will
help a lot in the treatment of
Covid.

It was told that this hospital
is ten storey building. It in-
cludes the basement and the
ground floor. This hospital
will be equipped with state-of-
the-art facilities. It will have
six ICUs and 10 operation the-
aters with all facilities. The
hospital will have special
arrangements for nephrol-
ogy, urology, cardiac surgery,
bypass, other cardiovascular
treatment, neurology, neuro
surgery etc.

There will also be facilities
for organ transplant. There
will also be hall, library, class
room, canteen, cafeteria, etc.
This hospital is built at a cost
of  Rs 237 crore. About 140
crore rupees have been spent
mainly in the civil work of  the
hospital and 66 crore rupees

in the development of  equip-
ment and other facilities. The

remaining amount has been
spent in other works. The

hospital has a capacity of
more than 500 beds.

Minister Tulsi Silavat, MP Shankar Lalwani, Divisional Commissioner Dr. Pawan Kumar
Sharma and Collector Manish Singh inspecting the Super Specialty Hospital.

City records biggest
spike in Covid cases

KK JHA

Indore
The city recorded the
highest spike in coron-
avirus cases in the cur-
rent month with 247 new
Covid-19 cases being re-
ported on Sunday night,
taking the total number
of  novel coronavirus
cases in the district to
11,408. Earlier, on August
16, 245 new corona posi-
tive cases had been re-
ported in the city.

With fresh rise in Covid
cases, the corona positive
rate in the city has risen
to 9.52%. As per
the bulletin, a
total of  160 per-
sons were dis-
charged on
Sunday taking
the total num-
ber of  recov-
ered/discharged patients
to 7,874. There are 3,170
active cases in the dis-
trict, and 5,970 people are

under institutional quar-
antine.

Out of  the investigation
report of  2591
samples re-
ceived late
Sunday night,
2311 samples
were found
negative, 23 pa-
tients were

found to be repeat posi-
tive, while 10 samples
were rejected. Four peo-
ple also died on Sunday

taking the total death toll
to 364.

Among the deceased in-
cluded an employee of  the
IMC store department. He
was infected by Corona six
days ago. So far, investiga-
tion reports of  1, 95 ,511
people have been received
in the district. According
to the state health depart-
ment, there are 53,129
Covid-19 cases including
11,510 active,40,390 recov-
ered and 1,229 deaths.

Positive
rate rises
to 9.52%

Covid spread plea moved to Indore bench
STAFF REPORTER

Indore
The public ingterest liti-
gation seeking decision
of corona infection in In-
dore will be heard in the
Indore bench of  Madhya
Ptradesh High Court. On
Monday, the hearing of
the Jabalpur bench of
Chief  Justice of  MP AK
Mittal and Vijay Kumar
Shukla asked when most
of  the judges are hearing
in the Indore High Court,
with whose permission
the petition was shifted
from Indore to Jabalpur.

The court questioned
the petitioner's counsel
Anshuman Shrivastava
and Advocate General
Purushendra Kaurava,
had given an application
to shift the petition, the

court ordered hearing of
the PIL in the Indore
High Court after both
parties refused. However,
Advocate General Kau-
rava said that in April, he
informed about the notifi-
cation related to hearing
the petitions related to
Corona in Jabalpur, to
which the Chief  Justice
said that this petition in-
cludes not only the co-
rona but also the case of
corruption in procure-
ment and arbitrariness of
officers. But there will be
a hearing. The petition
will be heard next on Sep-
tember 8 in Indore.

Despite the verdict of
corona infection in In-
dore and non-control
even after five months,
disturbances in data of

infected and dead, cor-
ruption in purchase of
coronas medicines by
Health Department, sup-
ply of  gutkha and pan
masala in lockdown de-
spite Center ban this.
This petition has been
filed on other issues in-
cluding permission. In
the last hearing on Au-
gust 20, the double bench
of Indore High Court had
ordered the government
to give its clarification on
the petition in two weeks.
Ajay Dubey, convener of
the Right to Information
Movement, has filed this
petition through Advo-
cate Anshuman. They are
accused of  arbitrariness
of  District Administra-
tion including Collector
Manish Singh

Flights to 5 cities 
from today

STAFF REPORTER

Indore
IndiGo will be re-start-
ing five flights from In-
dore to various
destinations including
Lucknow, Ahmedabad,
Nagpur, Jaipur and
Raipur from August 25.
All these flights were in
operation before lock-
down.

Ullas Nair of  Vistara
Travels informed that
the airline has taken the
decision at the right time
as they were getting
queries. He said ticket
bookings have already
been started. With the

start of  5 new flights
from the Devi Ahilyabai
Holkar airport the total
number of  movement of
the flights will increase
to 32.

TK Jose, chairman MP
Chapter of  Travel Agents
Federation of  India
(TAFI) informed that
since train and bus oper-
ation is totally closed,
these flights would be a
boon for those stranded
in the city. The flights for
Mumbai, New Delhi,
Bengaluru, Hyderabad,
Kishangarh and Bel-
gaum are already being
operated from here.

Burhanpur MLA bats for Nath 
as new Cong president

STAFF REPORTER

Indore
Amidst ongoing impasse
over the new Congress
president, an Independent
MLA from Burhanpur as-
sembly constituency in
Madhya Pradesh, Surendra
Singh Shera, here on Mon-
day batted for the former
Madhya Pradesh Chief
Minister Kamal Nath as
the new Congress presi-
dent. Shera who was a part
of the previous Kamal
Nath government said the
Congress will not get a bet-
ter person than Kamal
Nath for the post of the na-
tional president of the Con-
gress party.

Talking to the media,
Shera also made a big state-
ment on the former Mad-
hya Pradesh Congress chief
Arun Yadav claiming that
3-4 MLAs of Arun Yadav

group will likely to join the
BJP and later Yadav also
may join the BJP.

Reacting to the ongoing
impasse in the Congress

party over the new Con-
gress president, the inde-
pendent MLA who is
currently supporting Shiv-
raj Singh government in
Madhya Pradesh, said that
personally he felt that
Kamal Nath should be
made the national presi-
dent of  Congress. He has
the leadership ability and
he deserves it, The Con-
gress will not get a better

candidate than him to lead
thte Congress party.
Kamal Nath's approach of
taking along all, will
strengthen the Congress,
he said adding that when
the Gandhi family is show-
ing no interest in becoming
the Congress president,
then I feel that there is no
other person than Kamal
Nath to become the Con-
gress president, he added.

Regarding the Mandhata
assembly seat, he said if
the Congress party does
not field a good candidate,
then in the coming time,
any member of  his family
may contest from there. In
Burhanpur, the public had
made me contest the elec-
tions independently, in the
same way calls are coming
from Mandhata asking me
to content from there, the
MLA said.

Congress will not
get a better 

person, 
says Shera

Collector and District Magistrate S  Manish Singh addressing a joint meeting of  Ex-
ecutive Magistrate and Police Officers regarding law and order. All ADM SDM tehsil-
dars and police officers including DIG Hari Narayana chara mishra were present in
the meeting.

BJP Rajya Sabha MP Jyotiraditya Scindia addressing party workers meeting dur-
ing  membership drive , in Gwalior Madhya Pradesh on Monday.

A view of  the submerged Ganesha temple as Betwa river flowed above the dan-
ger mark following heavy rain in the last 24 hours, in Vidisha, Madhya
Pradesh, on Monday.

Govt Arts and 
Commerce 
College sealed 
as 5 test 
positive for Covid

STAFF REPORTER

Indore
Atal Bihari Vajpayee
Government Arts
and Commerce Col-
lege, Bhavarkuan
has been sealed yes-
terday. A professor
found positive, has
been posted on the
college's helpdesks.
After which the col-
lege has been sealed.
Admission is going
on in the college at
this time, in such a
situation there is a
stir in the other pro-
fessor and stop the
function of  the col-
lege due to the posi-
tives case found from
the help desk. Even
before this, four pos-
itive cases have been
found. 

It is being told that
the college will be
fully sanitized, after
that the college will
be opened. On the
other hand, due to
the closure of  the
college, the children
coming for admis-
sion are getting
upset because the
last date is near and
there is no one to an-
swer their queries.

Family of robbery accused
creates ruckus

STAFF REPORTER

Indore
The family of  the guards,
who were accused in a
robbery at Axis Bank in
Pardeshipura, created a
ruckus on the Regal junc-
tion on Monday. The
guard's parents and
brother alleged that the
police implicated him
without any reason. He is
innocent and also ill, if  he
does not get treatment at
the right time, he will die
in jail, but the police not
helping him.

The guard's family

gathered on Monday at
Regal Tirahe. When they
were not listened, they
started committing up-
roar. The guard's brother
said that he has been suf-
fering brain tumor for 22
years. 

He is also mentally ill.
He also has epileptic
seizures. The officers
have arrested him mak-
ing a framed story, while
the four robbers were
caught separately. They
had no connection with
the guard.

He said that many peo-

ple of  the police station
knew this, but they could
not speak before the offi-
cers. He is in jail even
after acquittal. The
guard's entire family is
poor. 

They mortgaged some
goods and gave Rs 20,000
to the lawyer, but he is
also unable to get bail.
The guards have also ill
in the jail four times, but
have not given treatment
there. Finally, the police
of  Tukoganj and Gwala-
toli explained them and
removed them.

Parents’
group 
demands
75% fee
waiver
STAFF REPORTER

Indore
Choithram School
North Campus Par-
ent Group de-
manded 75% fee
waiver. On August
18, an application
signed by 600 par-
ents of  Choithram
School North Cam-
pus, demanded a
75% fee waiver. The
school management
rejected the de-
mand.

On Monday, by 50
representatives of
600 parents, by per-
forming silent ges-
tures in front of  the
school for their de-
mand of  75% fee
waiver and also said
that no fees be in-
creased for the next
3 years. 

All the parents
will dial 181 in this
regard and also file
a complaint on the
CM helpline. A copy
of  the memoran-
dum will also be
submitted to Indore
District Collector
and District Educa-
tion Officer.

CM mourns
death of 
Army jawan

RAJGARH

Madhya Pradesh Chief
Minister Shivraj Singh
Chouhan on Monday ex-
pressed grief  over the
death of  an Army sol-
dier from the state due
to injuries he had sus-
tained during an en-
counter with terrorists
in Baramulla in Jammu
and Kashmir.

"Despite providing
proper treatment, patriot
Manish Carpenter (22),
who was seriously injured
in a terror attack on secu-
rity forces near Bara-
mulla in Kashmir, can't be
saved.

He fought bravely while
performing his duties,"
Chouhan said.

Carpenter was a resi-
dent of  Khujner town in
Rajgarh district of  Mad-
hya Pradesh. The soldier's
mortal remains will reach
Khujner on August 26 and
his last rites will be per-
formed on the same day.

The encounter had oc-
curred recently during a
search operation in
Kreeri area in Baramulla,
an official said. Griev-
ously injured Carpenter
was rushed to a hospital
after the gun-battle but he
could not be saved, the of-
ficial said.

Former chief  minister
and state Congress presi-
dent Kamal Nath also ex-
pressed his condolences.
"The sacrifice of  such
valiant son will not go in
vain. Madhya Pradesh is
proud of  him," he said.
(PTI)

Man commits
suicide
STAFF REPORTER

Bhopal
A 29-year old man
committed suicide
by hanging with the
ceiling at Rajshree
factory at Indus-
trial Area under
Ashoka Garden po-
lice station area on
Sunday.

According to the
police, Ramdev was
found hanging at
the factory and he
was taken to hospi-
tal where he was de-
clared dead.

Police said that
the deceased was a
resident of  Uttar
Pradesh and joined
factory six days ago.

The cousin of  the
deceased who facili-
tated job at the fac-
tory was not aware
of  the reason be-
hind the death. 

No suicide note
has been recovered.
The reason behind
the suicide would
be investigated in
the further investi-
gation. Statements
of  family members
are yet to be
recorded which
could help in re-
vealing the reason
behind the suicide.

After the prelim-
inary investigation
the body was sent
for the post
mortem. The po-
lice have regis-
tered a case under
section 174 of  the
CrPC and have
started further in-
vestigation.
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Quality education key 
to empowerment

JACOB PEENIKAPARAMBIL

ayal Kumari,
daughter of  a
migrant worker
from Bihar, se-

curing the first rank
in the final year exam-
inations of  Mahatma
Gandhi University,
Kerala was big news
in the media in the
last week. Indeed,

Payal Kumari deserves appreciation
and media attention. Despite facing
many obstacles, she passed 10th
Class exams with 83% and higher
secondary final exam with 95%
marks in the humanities stream, and
bagged the first position in the un-
dergraduate final year examination
2020 as a student of  History and Ar-
chaeology. She has a great dream of
doing Post Graduation in Jawaharlal
Nehru University Delhi and becom-
ing a civil servant.

Her father, a daily wage worker
and mother, a domestic help, know
the power of  education and they are
ready for any kind of  sacrifice for ed-
ucating their three children, includ-
ing Payal. Payal’s determination and
hard work coupled with the unstinting
support of  her parents produced mira-
cle. The Chief  Minister of  Kerala,
Pinaray Vijayan, Finance Minister
Thomas Isaac and Congress MP Shashi
Tharoor congratulated her.

In the context of  India the poor peo-
ple are often the victims of  multiple in-
equalities. “It is the mutual
reinforcement of  severe inequalities of
different kinds that creates an ex-
tremely oppressive social system,
where those at the bottom of  these mul-
tiple layers of  disadvantage live in con-
ditions of  extreme disempowerment”
writes Dr. Amartya Sen and Jean Dreze
in their book, An Uncertain Glory of
India: India and its Contradictions. It is
quality education that can liberate the
poor from the vicious circle of  poverty
and disempowerment.

Mr. Anand Kumar of  Ramanujam

School of  Mathematics, Patna is a vi-
sionary who has realized the power of
quality education that can bring about
spectacular changes in lives of  the poor
people. His ‘Super 30’ experiment has
captured the attention of  the whole
world. The Hindi movie ‘Super 30’ is
based on the life and mission of  Anand
Kumar. Every year he selects 30 under-
privileged students of  poor socio-eco-
nomic background and prepares them

for IIT JEE (Advanced) entrance test.
The students join him after class X and
are prepared for the next two years by
a crack team of  five professors, with all
their needs taken care of. Mr. Anand,
his brother and mother are involved in
this mission.

Over the course of  the last 17 years,
Anand Kumar tutored 510 students and
435 of  them passed IIT JEE. The suc-
cess rate is 85%. In the year 2008, 2009
and 2010 all 30 students passed the
exam. The students are the children of
marginal farmers, auto riksha drivers,
newspaper vendors, daily wage labour-
ers, shop helpers, migrant workers etc.
Anand Kumar firmly believes that
quality education can transform radi-
cally the lives of  the underprivileged
groups.

Unfortunately, only a few poor chil-
dren get the opportunity for quality ed-

ucation in India. In our country there
is dual system of  education. Good qual-
ity of  education is available for the rich
and the middle class who can pay for it
and poor quality education to the poor
who do not have the means to pay. Even
though every child has the right to free
and compulsory education up to the
age of  14 under the Right to Education
Act, the quality of  education imparted
through many government schools and

a good number of  private schools is
very poor. Bulk of  the poor in India is
enrolled either in the government
schools or the substandard private
schools where the quality of  learning
outcomes is very poor. As per the An-
nual Status Education Report (ASER)
2018 about 50% students from class 5
and 25% students from class 8 cannot
read a simple text of  class 2 level.

During the lockdown due to Covid
19 many government schools and
poorly equipped private schools are
not in a position to provide online
classes. Even if  the schools provide
online classes, many students do not
have access to internet or mobile
phone. An editorial in Patrika, Hindi
newspaper, on 23rd July brought to
light the accessibility of  internet con-
nectivity. According to the editorial

titled ‘Online Class’, only 38% of  the
people or 50 crore people have access to
internet in India. This includes mobile
connectivity also. Only 23% of  the pop-
ulation have computer in the urban
areas and only 4% in the rural areas. As
a result, the Children from the poor
sections of  the society are excluded
from the right to education during the
lockdown period and the gap between
the rich and the poor children are fur-
ther widened.

If  all sections of  Indian population
are to be empowered, India needs an ed-
ucational system by which all children
will have the opportunity to get the
same quality of  education. India will
become a powerful nation only when
all people of  India become empowered
and quality education is the key to em-
powerment.

jacobpt48@gmail.com

Will local reservation 
strengthen unity of India?

PC THOMAS

hile the Covid-19 pandemic is aggra-
vating the economic crisis, an al-
ready emotional issue of  job

reservation is brought to spotlight in
Madhya Pradesh. On Tuesday, 19th Au-
gust, the Honorable Chief  Minister Mad-
hya Pradesh Shri Shivraj Singh Chouhan
announced that all government jobs in the
State will be reserved only
for the “children of  the
State”.

While reading the news, I
remembered a story in the
Bible. In the New Testa-
ment of  the Bible, we read
in St. Mathew’s Chapter 15,
verse 21- 28 the story of  a
“Canaanite Woman’s
hope”. Jesus was going
off to the terri-
tory near the
cities of  Tyre and
Sidon. A Canaanite
woman who lived in
that region (local)
came to Jesus and
said “Son of David, Sir” she
begged. “Have mercy on
me, my daughter is pos-
sessed by a demon and is in
a terrible condition” she
cried. To test her faith,
Jesus made an apparently
humiliating statement. “I
have been sent only to the
lost sheep of  the people of
Israel” – “It is not right to
take the children’s food and
throw it to the dogs” (that
means Jesus is not bound
to help a non-Jew). But the woman’s an-
swer was even more powerful. She an-
swered “That is true Sir, but even the dogs
eat the leftovers that fall from their mas-
ter’s table”. Jesus was amazed at her faith
and said quickly “You are woman of  great
faith! What you want will be granted to
you” And that very moment her daughter
was healed!

I do agree that adequate reservation
must be given to the children of  the State
by the respective state governments. At the
same time, MP Government has to bear in
mind that people from other states living
in MP are also contributing to the develop-
ment of  Madhya Pradesh. Last year, the
Kamal Nath government had directed in-
dustries in Madhya Pradesh to provide 70

pc reservation to people from the state. In
July, the Haryana government promul-
gated and ordinance reserving 75 pc jobs in
the private sector for local people. And, on
August 5, the Telangana cabinet approved
a policy to reserve 60 pc of  skilled jobs and
80 pc of  unskilled jobs for the people of  the
state in the new industries.

M.P government has to take into ac-
count the current insecurities of  all people

arising from the jobless
situation, especially in
the midst of  the spread
of  corona-virus pan-
demic. Job is needed for
all people of  India for
their survival whether
they are sons of  the soil
or not.

In line with the wish
expressed by the
Canaanite Woman, Shiv-
raj Singh Chouhan’s gov-
ernment should

reconsider its deci-
sion and reserve

at least 80 pc of
gover nment

jobs to the chil-
dren of  Madhya

Pradesh and leave
20 pc to the people

from other states. All
Indians are the sons and
the daughters of  Mother
India whether they are
born in one geographical
area of  India or the
other. Like Covid-19,
hunger affects everyone
without any distinction
or discrimination! If  all

the State governments follow the policy of
reserving 100 pc jobs only for the people
from their States, it can lead to tensions
and conflicts among the different States of
India and the unity and integrity of  India
could be adversely affected.

Moreover, a particular State may not
have adequate number of  skilled persons
or experts in a particular field and some
other State may have excess of  experts or
skilled persons in that particular field. In
that case a policy of  reserving hundred
percent jobs for the sons of  the soil will be
harmful to both the States. From the per-
spective of  the holistic development of
India and the unity of  the nation, hundred
percent job reservation for the sons of  the
soil is not a bright idea.

– ask pcthomas@gmail.com
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സ്ജിത.എ
ക്ഴിമന്്,മലപ്്്റം

മ ട്പ്്ിക്്്കറകകളകഴ്കികയ
ട്ത്്്.അെക്്ിവത്്ച്്്ഒത്

ക്്ികേച്്േസപ്ത്ങ്്ള്്ക്്ിടയില്്
നിന്്് ഓര്്മ്്കള്് ോസനികച്്ട്ത്്്. അപ്്്േി
ക്്്ക്ഞ്്്ട്പ്്്കളില്കടഓര്്മ്്കള്്െറന്്്.

ചിെസവ്പന്ങ്്ള്്ക്്്ചിറക്മ്ളയക്്്ാന്്ഈ
തിെിഞ്്്വൊക്്്ഒര്സ്ഖമാണ.്അടച്്്പ്ട്്െി
ക്്്ജാെകങ്്ള്്ത്റന്്ിടാം.ോക്്്കള്കടഓെ
ത്്്ഞ്്വത്്റിഊയൊടാം.സമ്പദ്ശിെവയറ്ന്്
അംബയ്കടഉൊധികളില്്ാത്്സവ്നഹമാകാം.

പ്സത്കകഷല്്ഫില്്നിന്്്ൊധികദകകള്്
െിന്്േെിച്്്.അപ്്്ഉറങ്്ിവയാആവോ?

എഞ്്ിനീയറാകാന്്തയാകറട്ക്്്ന്്മകക്്്
കചേിയില്്െതിവ്ക്പത്്്ാണ്്ം.

അേക്്്ത്ര്ത്്ില്്സ്ഖംസവ്സ്്ം.
"ഏകാത്്ത'എന്്എഫ.്ബിവൊസ്്്്ിനം്മിസ്

യ് എന്്സ്്്്ാറ്്സിനം്െേിച്്ദെക്്്കള്്എ
ണ്്്കയാകം്. ഒറ്്കപ്്ട്് ത്ര്ത്്്കള്് എന്്്ം
വൊകഡ്ൗണില്്തകന്.്

ഇറങ്്ിവപ്ാ്കന്്മാപത്മ്ള്്ഇടമായിേീട്മാറി
യത്എന്്ാണ്?

നഗെത്്ില്്താമസം.സാധാെണക്ട്്ികള്്െ
ഠിക്്്ന്്സക്്ളില്്ടീച്്ര്്.റിട്്വയര്്ഡ്ആയനാ
ൊയണന്്മാസ്്്്റ്കടമകള്്ക്്്ംഅച്്കനവൊ
കെചിത്്കളം്ജീേിതവം്െളിതം.ബിസിനസ്
തപത്്്ങ്്ള്മായിഉന്്തിയിവെക്്്െറക്്്ന്്ഹ
െിവയട്്ന്്.

ജീേിതംൊേനഷ്്ക്്ണക്്്കള്കടെട്്ിക.
ൊപഷ്്്ീയം,ക്്ബ്്്ട്ര്്...നിെംകതാടാകതെറക്്്

ന്്്."ഈവൊക്്ല്്സിവനാട്വചര്്ന്്ാനീഇങ്്
കന'... മാറാന്് വനാക്്്. ക്റ്്കപ്്ട്ത്്ല്കള്കട
ോള്്മ്നവയറ്്്മ്റിയാത്്ഇടമ്വണ്ാ്?

ഒൊള്് മകറ്ാ്ൊകള ഒഴിോക്്ി ഒര്മിച്്് ജീേി
ക്്്ക.ഈകെയവല്്േിോഹജീേിതം.

ചിത്്കള്്ക്്്തടയിടാന്്കണ്്്കള്്ഇറ്കക
അടച്്്.

അകക്്ണ്്ില്്ആര്െം.ദദനയ്തനിറഞ്്
ആകണ്്്കള്്..."ഈശവ്ൊഎക്്്കണ്്നിവപ്ാ്'.

കചപ്്ന്്മ്ടിയം്ദദനയ്തനിറഞ്്കണ്്്ക
ളം്നാടന്്ശീല്കളില്്നിറച്്മധ്െവം്പശ്ദ്്ി
ച്്്.ഒര്ദിേസംക്ട്്ികകളകളിക്്ാന്്േിട്്്.െജി
സ്്്്റികെചിെെണികളില്്മ്ഴ്കി.

േിദ്െതയിവെക്്്കണ്്യച്്്ജനല്്ചാെിനി
ല്്ക്്്ന്്്കണ്്ന്്.യ്ണിവഫാംഷര്്ട്്്മാപത്ംൊ
്്്്മകറ്ാ്ര്കളര്്.എന്്ികെഅധയ്ാെികഅത്ക
കണ്്ത്്ി.

ഇേന്്എകന്്െറ്്ിക്്്വന്ാ്?
കണ്്ാഎവത്്യ്ണിവഫാംഇടാകതേന്്ത്?
എക്്്മ്ഖത്്്െതിയിെിക്്്ന്്വദഷയ്ത്്ിവെ

ക്്്വനാക്്ിശങ്്ിച്്്അേന്്െറഞ്്്.
"തിര്പ്്ീെടീച്്ര്്...'
എക്്്അെിശംഇെട്്ിച്്്.നിക്്്അമ്്ക്്്എ

ത്്ാെണി?എക്്്ശബ്്ംകൊങ്്ിവയാ...േിറക്്്

ന്്ച്ണ്്്കളില്കടോക്്്കള്്ഇറ്്ിേീണ.്"തി
ര്പ്്ിതിര്പ്്ിഞാങ്്്ഴങ്്ി'േിറക്്്ന്്ആഉടല്്
ഞാന്്വചര്്ത്്്െിടിച്്്.

ഇടറിേീണോക്്്കളില്്എല്്ാംോയിച്്്.
ക്ടിച്്്ക്ടിച്്്കെള്്കേത്്അച്്ന്ക്ട്്ായി

അമ്്ആശ്െപത്ിയില്്.ഒൊഴച്യായിേീടം്ക്
ഞ്്നിയത്്ിയം്അേക്്്ച്മെില്്.

െിന്്ീട്േക്്ണത്്ില്്ഒര്െങ്്്അേനായിക
ര്തിപ്ത്ര്ചിയം്സവ്നഹവം്.അേക്്്ക
ണ്്്കളില്്പെ്കാശംെെത്്ി.

അേക്്്േീട്്ിലം്വൊയി.
ഫ്്ാറ്്ിവനാട്ചാെിഅക്്െകത്്റ്്്വൊകെഭ്മി

കയകതാടാനാഞ്്്ഒര്ക്െ.
ചാൊയംഊറ്്ിക്്്ടിച്്്ചേച്്്ത്പ്്ിയചണ്്ി

വൊകെഒര്ര്െം.െശ്്ാത്്ാെത്്ിക്്്ഒര്ന്
ള്്്നീര്്ആ അച്്ക്്്കണ്്ില്ണ്്്.ബാെയ്ത്്ി
ക്്്കൗത്കങ്്ള്്കകട്്കണ്്്മായിക്ഞ്്നി
യത്്ി.അട്ത്്േീട്്ികെെണികഴിഞ്്്േന്്
അമ്്ക്്ണ്്ില്്ഒൊയ്സിക്്്നെകെര്്വ്്ം.അ
ട്ക്്ളയ്കടഇര്ട്്്േിഴ്ങ്്ിയകെത്്ില്്കേറ്
കതഇളക്്്ന്്അമ്്.േിശപ്്്ച്കട്്ട്ക്്്ന്്അ
മ്്യ്കടറ്ട്്്മാപ്്്അട്ക്്ളയില്്ഒര്ങ്്്ന്്്.

ഒര്െിടിേള്്ിക്്ായിൊധികഹെിയ്കടഅട്
വത്്ക്്്ഓടി.വഫാണില്്ചര്്ച്്കൊടിൊറ്ന്്്.
അവമെിക്്ന്് പെ്സിഡ്്്ിക്്് വകാേിഡ് നയം
ൊളിവയാ...കകാവറാണക്്ാെകത്്സവ്തവ്പെ്തി
സന്്ി.സാമ്ഹികഅകെം,അടച്്്പ്ട്്ല്്,കവ്ാ
റക്്്ന്്ഇര്ട്്ില്്നിന്്്ചിെേീകെര്െങ്്ള്്െ
ല്്ിളിക്്്ന്്്.

അദയ്ശയ്മായഒര്വേദനകെര്പ്്ായിതെയി
വെക്്്.ഉടല്്ച്ട്്്കൊള്്ിേിറച്്്.കതാണ്്യില്്
മ്ള്്ായിതറഞ്്വേദനകനഞ്്ിവെക്്ിറങ്്ി.

ഒെിറ്്്ശവ്ാസത്്ിനായിൊധികെിടഞ്്്.

ഫാത്്ിമത്്്ഹന്്െി.ബി.
ജിടിടിഐ(ടമന്്),കണ്്്ര്്

നോകഡൃൗണൃൃ

NiranjanaRajeev,
WhitefieldGlobalschool,
Bangalore.

ഉഷസിക്്്വതാഴിമാൊംശെേങ്്കള
ഇകന്്പത്വെര്്േിര്ന്്്േരം്
ഈതാഴ്േെയില്്.
സഖിമാവെനിങ്്ള്്ക്്്
ത്ള്്ിത്ള്മ്്്ോന്്
മധ്ൊന്േേങ്്കളാര്ക്്കട്്ഞാന്്.
നിങ്്ള്്ക്്ായ്ൊടിൊടികയന്്
ച്ണ്്്േെള്വപ്ാ്ള്്
മധ്െതെമാംമ്ത്്ങ്്ള്്നല്്കിവല്്
നല്്സവദ്്ശങ്്ള്്നല്്കിവല്.്.

അന്ജരാജ്
ആര്്.വി
ടവഞ്്ാറമ്്്ട,്
തിര്വനന്്പ്രം

ഉഷസൃൃിനോടൃ

കവിത

ഇനിജീവിതംഇങ്്ടന

ക്ട്്ിവര

വരവായിമാരവലി

പഴയക്ട്്ായമ്ക
ള്ടടഓര്്മ്്കള്്
പങ്്്വയക്്്ാം.ക്
ട്്്കാരരാടടാപ്്ം
ക്ടം്ബരത്ാ്ടടാ
പ്്ംമ്ന്്പ്എട്
ത്്ിട്്്ള്്ടെ

ല്്ഫികള്്അയച്്്
തര.്ച്വടടടകാ
ട്ത്്ിരിക്്്ന്്രീ
തിയില്്അടിക്്്

റിപ്്്ം.

ക്്ാസവ്മറ്്്കസല
ഫി-Friendship

day.2004-2006
Humanitiesbatch.

AMHSSchool
Thirumala.Tvm

വേഗമാനങ്്ള്്തിര്ത്്ിഅതിര്കള്്
വേദിച്്്േീതികക്ാ്ട്ങ്്ാറ്്്േീശ്ന്്്.
എങ്്്നികന്്ത്്ിനീഭ്േിന്്ര്മയാം
േര്്ണ്്ങ്്ള്്ക്ത്്ികക്്ട്ത്്്ന്്ദ്ശയ്യായ!്
കാണാകതവകള്്ക്്ാകത
മിണ്്ാകതദദേങ്്ള്്
മാളങ്്ള്്വതടിപ്്ത്ങ്്ിമതങ്്ളം്.
കണ്്്കള്്കൊത്്ിക്്ടന്്്കണ്്കകട്്്മായ്
മണ്്ികെസവ്ര്്ഗ്്പെ്ോചകകൊന്്്വൊല്്.
വതാല്്ക്്ില്്നമ്്ളറിേിന്്കര്ത്്്മായ്
േീവെതിഹാസങ്്ള്്തീര്്ക്്്മജയ്്ൊയ!്

ജയപാലന്്കാരയ്ാട്്്
ക്ടപ്്നക്്്ന്്്,
തിര്വനന്്പ്രം

അദൃശയൃദൃശയൃങൃൃളൃൃ

കവിത

Payal Kumari

Madhya Pradesh
Chief Minister 
announces 

reservation of all gov-
ernment jobs in State
for ‘children of State’
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നോകാഃസമസത്ാഃസഖ്ിനോഭവന്്്
1196െിങുും09 മഹുറം05
2020 ഓഗസ്്്്്25കൊവ്്

ചകായോണക്്ാലചത്്
ഓണംആയോഷമല്്
കൊകോണ ഹവറസ് ഉയരതുുിയ ഭീഷണി

പതലുുുംകുറവിലുുാപതതുടരുകയാപണങുുി
ലംുെനങുുളുപടഭയംഗണയുമായികുറഞുുിടുുുണുു്.കക
നദുുു-സംസുുാനസരകുുാരുകൾപകരുനുുആതുുഹധ
രയും,നപുതികോധമരുനു്ുഉടനുണുുാകുപമനുുനപുതീകുു,നി
യനനുുുണതുുിപലഇളവുകൾനലകുനുുആശവുാസംതുട
ങുുിപലകാരണങുുളംുപറയാപമങുുിലംുഓണംകോലു
ളുുവികശഷാവസരങുുൾവിടുുുകളയാനുളുു മടിയാണു
കോഗപതുുലാഘവകുതുപടകാണാനപലപരയംുകനുപ
രിപുുികുുുനുുത.ുഎനുുാലഈസമീപനംഅഭികാമയുമപലുു
നുു് മനസിലാകുുണം. ആകോഷങുുളില മതിമറനുുു
കോകരുത.ുപൊവിഡുമാനദണുുങുുൾഅനുസരിചുുുളുു
നിയനനുുുിതമായആകോഷങുുൾമതിപയനുു്ഉറപുുികുു
ണം. തിരുകോണതുുിരകുുുകളികലകുു് നപുകവശികുുു
കപുുൾഇകുുാരയുംമറനുുുകുടാ.ആകഘാഷങുുൾകുുുളുു
അവസരംകലാകതുുിനുഇനിയംുആയിടുുിലുു.
രാെയുതുു് കോഗംതലപോകുുിയതിനുകശഷംകണുു

ഏറുുവംുമാരകമായആഴുെയാണുകടനുുുകോയത.ുഞാ
യറാഴെുഅവസാനിചുുവാരതുുിലമാനതുംനാലരലകുു
തുുികലപറപൊവിഡുകകസുകളംു6,666മരണങുുളംു.
കോകതു്ുനിലവിലഏറുുവംു കവഗതുുിലകോഗംപടരു
നുുരാെയുമാണുഇനുുുയ.യുഎസ്കഴിഞുുാലഏറുുവംുകു
ടുതല കപര മരികുുുനുുതംു ഇനുുുയയില തപനു.ു കനര
പതുുകോഗവയുാപനതുുിലമുനനിരയിലുണുുായിരുനുു
മഹാരാഷ്നടു,ആനനുുുാ,കരണാടകംഎനുുിവിടങുുളില
പകരചുുകുറഞുുിടുുുണു്ു.ഡലഹിയംുഗുെറാതുുുംകനര
കതുുതപനുുവിടുതലകനടിയിരുനുുു.തമിഴനുാട,ുയുപി,
ബംഗാൾ,ഒഡിഷതുടങുുിയസംസുുാനങുുളിലഅയവി
ലുുാപതതുടങുുുകുപുൾ,കകരളം നപുതിദിനംരണുുായിര
തുുികലകുു് എതുുിയിരികുുുനുുു. സംസുുാനതുു് കോ
ടു്ുസക്ോടുുുകളുപടഎണുുവംുകുടുനുുകതയുളുുു.
പൊവിഡുകാലതുു്ഓണംവീടുുിലആകോഷിചുുാല

മതിപയനു്ുമുഖയുമനനുുുിപിണറായിവിെയനംുആകോഗയു
മനനുുുിപക.പക.ഹശലെയംുഅഭയുരഥിചുുതുകരാഗവയുാപ
നംഹകവിടുുുകപാകരുപതനുുുകരുതിയാണ.ുഎനുുാല
ഓണവംുആകോഷവംുആരംുകവപണുുനുുുവയകുുുുക
യുമിലുു.ആരകുുുംഎവിപടയംുനിനു്ുകോഗംപിടിപപടാ
പമനുുതിനാലഅതീവൊനഗുതആവശയുമാണ.ുഅങുുാടി
കളിലംുആൾകുുുടുുമുളുുഇടങുുളിലംുസുപുുരമാരകുുറുുു
കളിലംുകോകകണുുിവരുകപുുൾമാസക്ംുസാമുഹയുഅ
കലവംുശുെിതവുവംുമറകുുരുപതനുുരഥം.ബനുുുമിനതുാ
ദികൾഒതുുുകുടുനുുകവളകൾഒഴിവാകുുാനാകാതുുമാ
സമാണുസാധാരണെിങുും.കഷാപുുിങുുുംവികനാദയാ
നതുകളംുഗുഹസദുുരശനങുുളുപമലുുാംതിരകുുുണുുാകുുു
നുുമാസമാണിത.ുഅതുുരംകാരയുങുുളിലുളുുപരിമിതി
കൾവിടുുുകപാകരുത.ുനപുായമായവപരസദുുരശികുുുനുു
അവസരങുുളിലംുകുടുുികപളലാളികുുുനുുഅവസരങുു
ളിലംുനിയനനുുുണങുുൾമനസുുിലുണുുാകണം.സക്നഹ
നപുകടനംനടതുുാനആകലുുഷികുുുകയംുചംുബികുുുക
യംുഹസത്ദാനംനലകുകയംുഹകകൾനഗുഹിചു്ുസം
സാരികുുുകയംുപെയുുുനുുതുഅപകടംവിളിചുുുവരുതുുു
പമനു്ുമറകുുരുത.ു
നമുുുപടഗുഹാനുുരീകുുതുുിപലആകരാഗയുപരിരകുു

പയകുറിചുുുളുുവിെിനുുനവംുനലുുതാണ.ുവീടുകളിലംു
സുുാപനങുുളിലംുകസാപുുുംസാനിഹറുുസറംുമാസക്ംു
ആവശയുതുുിനു ലഭയുമാകുുിയിടുുുകണുാുപയനുുും എലുുാവ
രംുഉപകയാഗികുുുനുുുകണുാുപയനുുുംനശുദുുികുുണം.വീടി
പുുുയംുനാടിപുുുയംുപരിസരശുെിതവുവംുനപുധാനമാ
ണ.ു മാലിനയുസംസക്രണവംുഅണുനശീകരണവംു
അനുുരീകുുശുദുുീകരണവംുഏവരുപടയംുഉതുുരവാദി
തവുമാണ.ുകുടുുികളിലംുഈകബാധമുണരതുുാനകഴിയ
ണം.വീടംുപരിസരവംുവുതുുിയായിസുകുുികുുുനുുതു
ആകരാഗയുകബാധതുുിപുുുലകുുണമാണ.ുവീടുുിലനിനുു്
പുറതുുുകപായിവരുനുുവരകുളികുുുനുുതുശീലമാകുുുക
യംുഅതിഥികൾകസാപുുുംസാനിഹറുുസറംുഉപകയാഗി
ചുുകശഷംവീടുുിലനപുകവശികുുുകയംുകവണം.വീടുുിലകമ
ടികുുുനുുപഴം,പചുുകുുറികളംുഅണുവിമുകുുമാകുുികയ
ഉപകയാഗികുുാവ.ു
പകാവിഡുകുടാപതയുളുുമറുുുകരാഗങുുൾകു്ുസാധയു

തയുളുുതിനാല ഇരടുുി ൊനഗുത ഉണുുാകണപമനുുാണു
ആകരാഗയുവകുപു്ുഓരമിപുുികുുുനുുത.ുമഞുുപുുിതുും,വയ
റിളകുും,ഛരുുദുുിതുടങുുിയകോഗങുുൾുുകുു്ഇടപകാടുകുു
രുത.ുെികിതുുയകുുുുകവണുുിആശുപനതുികപളസമീപി
കുുുനുുതുകാരയുങുുൾസങുുീരണമാകുുാനംുഇടയുണു്ു.ഇ
കുുാരയുതുുിലസമുഹസദയുകുുാരംുകകറുുറിങുയുണിറുുു
കാരംുകഹാടുുലുകളംുകുടി നശുദുുികകുുണുുകാരയുങുുളാ
ണ.ുപഴകിയഭകുുണം,അണുബാധതുടങുുിആകരാഗയു
പതുുബാധികുുാനിടയുളുുകാരയുങുുളിലഅതീവനശുദുു
കവണപമനുുു ചുരുകുും. ഓണകുുാലപതുു ആകഘാഷ
കുുുടുുായമുകളിലംുപകാവിഡുമാനദണുുങുുൾപാലികുു
പപുുടണം.ഒരുമിചുുിരുനുു്സകനുാുഷംപങുുുവയകുുുുകമുാു
ൾമാസക്ംുമറുുുംഊരിമാറുുരുത.ുശാരീരികഅകലംകു
തയുമായിപാലികുുുകയംു കവണം.ഓണാകഘാഷങുുൾ
കുുുകശഷംപകാവിഡുവീണുുുംമുരചുുികുുുനുുകാഴെുയു
ണുുാകരുത.ുസുകുുികുുുക,തീരാദഃുഖങുുൾകുുുളുുസാ
ധയുതകുറയകുുുുക.

ആദരണീയനായമനുഷയുനംു
നനതതുുലിവിഴുങുുിയതിമിംഗലവംു
എം.ബി.സനത്്ഷ്
തിരുവനനുുപുരം:ആകോപണങുുൾഉനുുയി
കുുുനുുതിലപവടിപകുുടു്ുഎനുുനിലയിലാണു
നപുതിപകുുകനതാവുരകമശുപെനുുിതുുലയംു
ഉപകനതാവുകഡാ.എം.പക.മുനീറംുഇനുു
പലഅവിശവുാസനപുകമയെരചുുയിലഅഴിമ
തിആകോപണംഉനുുയിചുുത.ുനപുതിപകുുനി
രയിപലഒനുുാമനംുരണുുാമനംുരംഗപതുു
തുുിയതിനാലെരചുുആപകപൊഴുകകുുണുു
തായിരുനുുു.നപുതിപകുുകനതാവാപണങുുില
വലിപോരുഫയലുയരതുുികുുാടുുിസപ്ീകുുര
ആവശയുപപുുടുകയാപണങുുിലസരകുുാരിപുുു
കരഖകളടങുുിയഇതുസംബനുുിചുുഫയലസ
ഭയിലവയകുുുാപമനുുസനുുദുുതയംുഅറിയി
ചുുു.
മറുപടിപറകയണുുമനനുുുിെി.സുധാകരന,

പെനുുിതുുലയുപടനപുസംഗതുുിനിടയിലത
പനുുഎഴുകനുുറുുു."തപുുുമറുപടിനപുതിപകുു
കനതാവുകകൾകുുണം.അതിനുമുമു്ുഇറങുുി
കപുുവരുത'ു.മനനുുുിതപുുുഉറുുസുഹുതുുാപണ
നുുായിരുനുുുഇംഗുുിഷിലപെനുുിതുുലയുപട
മറുപടി.ആകോപണപമനുുവിലുുിപുുുഞാ
പോടിഞുുതിനാലഅഴിമതിയുപടഅമു്ു
എകങുുടുുുകോപയനുുറിയിപലുുനു്ുകാവയുതുുക
മായിഇടപപടുുുപൊണുുായിരുനുുുമനനുുുിയുപട
മറുപടി.രണുുുമുനുുുതവണപെനുുിതുുലഎ
ഴുകനുുപറുുങുുിലംുഅതിപൊപകുുകുതയുമായി
മറുപടിപറഞുുകൊപടപിപനു,ുപെനുുിതുുല
അതിലകയറിപിടിചുുിലുു.
"പൊവിഡുനപുതികോധതുുിപുുുകപരിലു

ളുുവമുുനഅഴിമതി'-കോ.എം.പകമുനീര
അങുുപനപോരുനപുതീതിയാണുയരതുുിയ
ത.ു350രുപയകുുുും550രുപയകുുുുംകിടുുുനുു
പിപിഇകിറു്ു1,550രുപയകുുുും1,999രുപ
യകുു്ുകിടുുുനുുഇനനഫുാപറഡുപതരകോമീറുുര
5000രുപയകുുുുമാണുവാങുുുനുുുപവനു്ുചു
ണുുികുുാടുുിയമുനീരകോദിചുുു:"ഈകിപറുുനുുാ
അഡിഡാസികുുുതാകോ?'
നുറുരുപയകുുുുളുുപിപിഇകിറുുുംകിടുുുപമ

നുുറിയിചുുമനനുുുിപക.പക.ഹശലെ,ഗുണകമ
നുുയുപടകാരയുതുുിലകകനദുുുഏെനസികളു
പടഅംഗീകാരംഉറപുുുവരുതുുിയവകയവാ
ങുുുഎനു്ുവയുകുുമാകുുി.ഒരുകോകറുുുറായ
മുനീരഇങുുപനഉനുുയിചുുതിപനവിമരശിചുുമ
നനുുുികുടുുതുുിപോരുകുതുുുംപൊടുതുുു:

"അഴിമതിആകോപണതുുിനുകാരണംമുനീ
രഅഞുുാറുവരഷംപിറകൊടുുുകോകോഎ
നു്ുസംശയം'.യുഡിഎഫുഭരണകാലപതുു
ഓരമിപുുിചുുതിനുമുനീറിനുനപുശനുമിലുുായിരു
നുുു.താനഇവിപടയാണുപയിചുുപതനുുായിരു
നുുുഅകദുുഹതുുിപുുുമറുപടി.
അവിശവുാസനപുകമയെരചുുതുടങുുിയതുവി.

ഡി.സതീശനകഷകസുപ്ിയരജുലിയസ്സീ
സറിലമാരകുആുുുണിയുപടവിഖയുാതമായ
നപുസംഗതുുിലനബുുടുുസിപനവികശഷിപുുികുുു
നുു"ആദരണീയമനുഷയുന'എനുുപനഗറുുീവു
കമു്ുുമുഖയുമനനുുുികുുുംകവുാറഹുുുനിലായതി
നാലസഭയിപലതുുാതുുമനനുുുിപക.ടി.െലീ
ലിനംുൊരതുുിപകുുടുതുുു.
മുഖയുമനനുുുിയുപടഓഫീസിപല15അവതാര

ങുുളുപടകപരുഹകവശമുപണുുനുുറിയിചുുതി
രുവഞുുുരരാധാകുഷണ്നഅഞു്ുഅവതാ
രങുുളുപടകപരുപറയുകയംുപെയതു.ുധനമ
നനുുുിബെറുുിപല34ഇനങുുൾപൊടുുിടുുിപലുു
നുുുംകുറുുപപുുടുതുുി.
മലഎലിപയനപുസവിചുുകോപലയായിഅ

വിശവുാസനപുകമയപമനുുായിരുനുുുഎസ.്ശര
മയുപട(സിപിഎം)നിരീകുുണം.രാെീവുഗാ
നുുിനപുധാനമനനുുുിയായിരുനുുകപുുൾനപുിന
സിപുുലപസനകുടുുറിയായിരുനുുപി.സി.അല
കസുാണുുപറകുമരനാരായണനൊരകകുു
സിലസിബിഐകോദയുംപെയതുതുഓരമി
പുുിചുുഅകദുുഹം,അനു്ുരാെീവുഗാനുുികു്ുപത
റു്ുസംഭവികചുുഎനു്ുകോദിപചുുങുുിലംുകൊ
ണനഗുസുകാരാരംുഅതിലപൊതുുിയിലുു.
പൊവിഡിനുമുമുുുതപനുുകവുാറഹുുുനക

ണുുുപിടിചുുസരകുുാരാപണനുുുപറഞുുപക.
എന.ഷാെി(മുസ്ലിംലീഗ)ുഅങുുപനകവുാറ
ഹുുുനിലാകുുിയതുവി.എസ.്അെയുുതാനദുു
പനയംുസിപിഎംസംസുുാനപസനകുടുുറി
കൊടികയരിബാലകുഷണ്പനയംുആപണ
നുുായിരുനുുുനിരീകുുിചുുത.ു
നപുതികളുപടപകുുമാവരുതുനപുതിപകുുപമ

നു്ുനിരകദശിചുുമുലുുകുുരരതനുാകരന(സി
പിഐ),െനങുുളുപടപകുുമാകാനതയുുാറാ
കണപമനു്ുഅഭയുരഥിചുുു.എലുുാമതുുരങുുളി
ലംുകൊറുുുകോയനപുതിപകുുംകോദുുഎനുു
കോഹനലാലസിനിമയിപലെഗതികഥാപാ
നതുപതുുകോപലവീണുുുംകൊലകുുാനമതുു
രംകതടുകയാപണനു്ുപരിഹസിചുുു.

അരിപവകതുുഎനുുറിയാനമുഴുവനഅ
രിയംുഎടുതു്ുപരികോധികകുുപണുുനുുുപറ
ഞുുതുകോപലഈസരകുുാരആപകഅഴി
മതിയാപണനു്ുപതുുനംതിടുുയിലവനംവകു
പുുുകദുോഗസുുരുപടകസുുുുഡിയിലിരിപകുുമരി
ചുുമതുുായിയുപടഅനുഭവംഉദാഹരിചു്ുപി.
പെ.കോസഫു(കകരളകൊണനഗുസ)്ചുണുുി
കുുാടുുി.
ൊനലുകളിലകൊടുുിടുുുവനുുഅവതാരക

രപറഞുുതിപൊപുുംവി.ഡി.സതീശനകഷ
കസുപ്ിയരഉദുുരണികുടികുടുുിപയകനുുയു
ളുുുപവനു്ുഎ.നപുദീപുകുമാര(സിപിഎം)പ
റഞുുു.അതുകകരളരാഷ്നടുീയതുുിപുുുെവറുുു
കുടുുയില ഇടണപമനു്ുഅകദുുഹംഅഭയുരഥി
ചുുു.
"പനകതുുലിതിമിംഗലപതുുവിഴുങുുിഎ

നുുുപറഞുുാലവിശവുസികചുുകുുാം,അണുുാന
കുഞു്ുആനപയകീഴപുപടുതുുിഎനുുുപറ
ഞുുാലംുവിശവുസികചുുകുുാം.എനുുാല,പിണ
റായിഅഴിമതികാടുുിപയനുുുപറഞുുാലആ
രംുവിശവുസികുുിലുു'-മാതയുുടി.കൊമസ്(െന
താദൾ-എസ)്വയുകുുമാകുുി.
പാരലപമു്ുുപതരപഞുുടുപുുുഫലംസം

സുുാനസരകുുാരിപുുുെനവിശവുാസംനഷുു
പപുുടുുതിപുുുപതളിവാപണനുുാണുപി.ടി.കൊ
മസിപുുു(കൊണഗസു)്വിലയിരുതുുല.പല
മനനുുുിമാരംുഎകപുുൾെയിലിലകോവുപമ
നു്ുഭയനുുാണിരികുുുനുുപതനു്ുപറഞുുകപുു
ൾവി.പക.ഇനബുാഹിംകുഞുുിപുുുകപരുഭര
ണപകുുതുുുനിനു്ുവിളിചുുുപറപഞുുങുുിലംു
അകദുുഹംഅതു"കകടുുിലുു'.
യുഡിഎഫുഅവിശവുാസനപുകമയംഅവത

രിപുുികകുുണുുതുനപുതിപകുുകനതാവിനുഎതി
പരയാപണനുുാണുവീണാകോരെിപുുു(സി

പിഎം)അഭിനപുായം.2005ലയുഡിഎഫുസ
രകുുാരിപുുുകാലതു്ുഒരുപദുുതികു്ു35ക
ണസൾടുുനസിഉണുുായിരുനുുതുവീണചു
ണുുികുുാടുുി.
നപുകമയപതുുഅനുകുലികുുുകകോ,നപുതി

കുലികുുുകകോപെയുുുനുുിപലുുനു്ുപറഞുുഒ.
രാെകോപാല(ബിപെപി)അനുവദിചുുസമ
യംമുഴുവനഎടുകുുാപതനപുസംഗംപുരതുുി
യാകുുിയതിങുുപന:"ഈപരിപാടിയിലപ
പങുുടുകുുാനഅവസരംനലകിയസപ്ീകുുര
കു്ുനദുുി.'
മീനിലുുാതുുമീനകറിയംുപനയുുിലുുാതുുപന

യകുോശയംുകോപലകമുുിയംുസിമനുുുുമിലുുാ
പതപാലംപണിയുനുുസരകുുാരായിരുനുുു
യുഡിഎഫികുുുപതനു്ുചുണുുികുുാടുുിയപക.
ബി.ഗകണഷ്കുമാര(കകരളകൊണനഗുസ-്
ബി)കോദിചുുു:"പകപിസിസിനപുളയദുരിതാ
ശവുാസതുുിനു1000വീടുവയകുുുാനപിരിചുുപ
ണംഎവിപടകപുുപയനു്ുസിബിഐപയപകുു
ണു്ുഅകനുവഷിപുുികുുുകോ?'
കുപറകയപറനനുുകളംുതിനമകളംുഉളുു

സരകുുാരാണിപതങുുിലംുഅടിയനുുരനപുകമ
യംനയുായമാപണനുുായിരുനുുുപി.സി.കോര
െിപുുു(സവുതനനുുുന)പകുും.കകരളതുുിപല
മുഖയുമനനുുുിയുപടഓഫീസുമായിബനുുമിലുുാ
തുുതുമുഖയുമനനുുുികു്ുമാനതുമാപണനു്ുഷാഫി
പറമുുില(കൊണനഗുസ)്പറഞുുു.കകരള
തുുിലഇടതുവിരുദുുദുഷുുസഖയുംനപുവരതുുി
കുുുനുുുപവനു്ുകുറുുപപുുടുതുുിയഎം.സവുരാജു
(സിപിഎം)ഈനപുതിപകുുപതുുവികശഷി
പുുികുുാന"അധമം'എനുുലുുാപതമപറുുരുവാ
കുുിപലുുനു്ുകുറുുപപുുടുതുുി.
സവുനുുംപാരടുുികുുാരുപടശാപകമറുുതുപൊ

ണുുാണുകഴിഞുുസരകുുാരിപുുുമുഖയുമനനുുുി
കു്ുസംഭവിചുുപതനു്ുപക.കരുണാകരപനതി
പരനടതുുിയഉപൊപംവിവരിചുുെയിംസ്
മാതയുു(സിപിഎം)പറഞുുു.വി.ഡി.സതീശ
ന500പൗണുുുവീതംപരവുരിപലപുനരെ
നികുുുകവണുുിപിരിചുുതിപുുുപതളിവായിസി
ഡിയംുഅകദുുഹംസഭയിലസമരപുുിചുുു.ഇതി
പനകുുുറിചു്ുവിെിലനസ്അകനുവഷണംനട
തുുിയാലറീബിലഡുകകരളഎങുുപനവികദ
ശനാണയുെടുുംപാലിചു്ുപെയുുാപമനുുതിപുുുറി
കപുുരടുുായിരികുുുംഅവരതരികഎനുുായിരു
നുുുവി.ഡിസതീശപുുുമറുപടി.

ലലഫ്മിഷനില~9.25യോടിയ്ചട
അഴിമതി:വി.ഡി.സതീശൻ
തിരുവനനുുപുരം: സം
സുുാനഭരണതുുിപുുുക
പുുിതുുാനായമുഖയുമനനുുുി
യുപടഓഫീസ്തപനുുക
ളുുകുുടതുുുകാരുു ഹഹ
ൊകുു്പെയതുകൊപടക
പുുിതുുാപുുുകയുാബിനുുത
പനുുനപുശുനതുുിലായിരി
കുുുകയാപണനു്ുസരകുുാരിപനതിപരഅവി
ശവുാസനപുകമയംഅവതരിപുുിചു്ുവി.ഡി.സതീ
ശനുുഎംഎലുുഎ.
നടുകുുടലിലുുപപടുു്ആടിഉലയുകയാണുു

കപുുലുു. മുഖയുമനനുുുി ആദരണീയനാപണങുുി
ലംുഭരണതുുിലുുഅകദുുഹതുുിനുനിയനനുുുണ
മിലുു.ഹലഫുമിഷനിപല20കൊടിപദുുതിയി
ലുുനാലരകൊടിയലുു,9.25കൊടിയാണുനകുമ
കകുുട.ുപാവങുുളുപടഹലഫുമിഷനുുപദുുതി
ഹകകുുുലിമിഷനാകുുിമാറുുിപയനുുുംസതീ
ശനആകോപിചുുു.
9.25കൊടിഎനുുതുഹകകുുുലികണകുുി

ലുുകദശീയപറകകുുരുുഡാണ.ുഒരുകനുപാെകറുുുി
ലുു46ശതമാനംഹകകുുുലിപയനുുതുകദശീ
യപറകകുുരുുഡുനാലരകൊടികു്ുപുറപമബാ
കുുിഅഞു്ുകൊടിനലുുകിയതുപബവകുയുുആ
പുുിപലസഖാവിന.ുഇകൊപടബാറുകാരകുു്
കനടുുവംു പബവകുൊ പുടുുുകയംു പെയുുും.
ഹലഫുമിഷനുുകമുുീഷനിലുുപബവകുയുുആ
പുസഖാവിപുുുബനുുംഅറിയണം.
മുഖയുമനനുുുികുഴപുുമിപലുുനുു്പറഞുു്പനതു

സകമുുളനം നടതുുുകുപുൾുു പൊടുുടുതുു് ക
സുുുുംസ്മുഖയുമനനുുുിയുപടനപുിനുുസിപുുലുുപസനകു
ടുുറിശിവശങുുറിപനമണികുുുറുകകോളംകോ
ദയുംപെയുുുനുുു.മുഖയുമനനുുുിഒനുുുംഅറിയുനുുി
പലുുനുുാണുപറയുനുുത.ുമുഖയുമനനുുുിയുപടഓ
ഫീസ്ആരുുകുുുംപൊടിയിടയിലുുവരുതിയി
ലാകുുാനുുപറുുുനുുഓഫീസായിഅധഃപതിചുുു.
എലുുാംഅറിയാവുനുുഒരാൾുുമാനതുമാണുഉ

ണുുായിരുനുുത.ുഅതുഎലുുാമനനുുുിമാരംുദുഷുു
പനനുുും,വഞുുകപനനുുുപമലുുാംസുുാനകപുു
രിടുു് വിളികുുുനുു ശിവശങുുറിപുുു തലയിലുു
പൊണുുിടുുു.മാരുുചുു്നാലിനുസവുരുുണകുുടതുുി
പനകുുുറിചുുുംഅതുമുലമുണുുാകുനുുനികു
തി കോരുുചുുപയകുുുറിചുുും നിയമസഭയിലുു
സംസാരിചുുകപുുൾുുസവുരുുണകുുടതുുിപൊപുും
കകരളതുുിലുുഒരുഅകോകോകംവളരുുനുുു
വരുനുുതുനശുദുുികുുണപമനുു്മുഖയുമനനുുുികോ
ടു ആവശയുപപുുടുുിരുനുുു. എനുുാലുുഈ സവു
രുുണകുുടകുുടതുുിപുുുആസുുാനംതപനുുമു
ഖയുമനനുുുിയുപട ഓഫീപസനുു് അനുുറിയിലുുാ
യിരുനുുു.മനനുുുിപക.ടി.െലീലംുബഹുമാനയു
നാണ.ുബുരുുഷവുവികദശനിയമങുുൾുുതളുുി
കുുളഞു്ുവാടസുആ്പു്ുവഴിബദലുുഉണുുാകുുി
യവീരപുരുഷനാണ.ുവയുവസുുിതിപയകോ
ദയുംപെയതുുയുഎഇകൊണുുസുകലറുുിലുുനി
നുു്സഹായംഹകപുുറുുിമലപുുുറതുു്സകുുാ
പതുുനുു്പറഞുുുപൊടുതുുു.കോദയുംഉനുു
യിചുുകപുുൾുുവിശുദുുനഗുനുുപതുുമറയാകുുി.
തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളവിഷയ

തുുിലുുപടനുുഡരുുതുകഅദാനിനരുുപുുിനുകോ
രുുതുുിപുകുടുതുുു.കമുുീഷനുുഏെനുുുുമാരംു
അവതാരങുുളംുഇടനിലകുുാരംുമുനുുാമനുുാ
രംു പസനകുകടുുറിയറുുിലുുകുടിഅധികാരതുുി
പുുുഇനാഴികളിലുുകുടിഅലഞുുുനടകുുുനുു
പകടുുകാലമാണിപതനുുുംഇതുുരതുുിലുളുു
സരകുുാരിലനപുതിപകുുംഅവിശവുാസംകരഖ
പപുുടുതുുുകയാപണനുുുംസതീശനപറഞുുു.

മുഖയുമനതുുുിയാണുശിവശങുുറിനുുു
ഒരേനൊരുരോഡഫുാദർ:ഷാഫി
തിരുവനനുുപുരം: മുഖയുമനനുുുി
യാണു ശിവശങുുറിപുുു ഒകര
പോരു കോഡഫുാദപറനുു്
ഷാഫി പറമുുിലുു എംഎ

ലുുഎ.ഒരുഗണുുമാപുുുകപരിലുുമുനമുഖയുമ
നനുുുിപകുുതിപരഇകപുുഴംുആകകുുപംഉനുുയി
കുുുനുുവരുു,സവുനുുംനപുിനുുസിപുുലുുപസനകുടുുറി
സവുരുുണകുുടതുുുകകസിപലനപുതികൾുുകുു്ഉ
ണുുാകുുിപൊടുതുുസൗകരയുങുുളുപടനീണുു
പടുുികഓകോദിവസവംുപുറതുുുവനുുിടുുും
അതിലുുപങുുിപലുുനുു്പറയുനുുവകോടുഒകനുു
പറയാനുളുുു.കകരളതുുിലുുമുഖയുമനനുുുിയുപട
ഓഫീസുമായിബനുുമിലുുാതുുതുമുഖയുമനനുുുി
യകുുുുമാനതുമാപണനുുുംഅകദുുഹംപരിഹസി
ചുുു.
കകരളതുുിലുുഒരുസരുുകുുാരംുഇകനുുവപര

രാെയുകനുദാഹകകസിനുഅകനുവഷണവികധയ
രാകവണുുഅവസുുയുണുുായിടുുിലുു. ഇഎംഎ
സ്മുതലുുഉമുുനുുൊണുുിവളപരയുളുുഭരണ
കാലയളവിലുു എപുതുപകുു ആകകുുപം ഉ
ണുുായിടുുുപണുുങുുിലംുഎനുുഐഎകകരളതുുി
പുുുപസനകുകടുുറിയറുുിപുുുപടിയംുകടനുു്അ
കകതുുകു്ുവരുനുുസാഹെരയുംഒരാളംുഉണുുാ
കുുിയിടുുിലുു.
ഉകദുോഗാരഥികൾപയിപചുുഴുതിയറാങുു്ലി

സുുുുിപലകോലിയാണുകോദികുുുനുുത.ുകോലി
ബകുുറുുിപലടുതുു്വചുുിടുുുകുടുഎനുുാണുപി
എസ്സികോദികുുുനുുത.ുസവുപുനമാരുുകുുുളുു
കോലിഎടുതുുവചുുബകുുറു്ുകുുിഫുഹൗസിലാ
യിരുകുനുഎനുുുംഷാഫിപറമുുിലുുകോദി
ചുുു.

മുഖയുമനതുുുിചനരുവയുുഹതുുിൽ:
പി.ടി.രോമസ്
തിരുവനനുുപുരം :അഴിമ
തിയിലുുവിളങുുിനിലുുകുുു
നുുമനുുകവനദുുുനായിമുഖയുമ
നനുുുിമാറിപയനു്ുപി.ടി.കൊമ
സ്എംഎലുുഎ. ഉകദുോഗസുു
പരനിയനനുുുികുുാനുുകഴിയാപതെനകുവയുുഹ
തുുിലാണുമുഖയുമനനുുുി.കുുിഫുഹൗസിലംുപസ
നകുകടുുറിയറുുിലംു തടുുിപുുുകാരുു നിരങുുുകയാ
ണ.ുമാധയുമനപുവരുുതുുകകോടുകടകു്ുപുറതു്ു
പറയുനുുമുഖയുമനനുുുികളുുകുുടതുുുകാകോടു
കടകുു്അകതുു്പറയുനുുു.ഈെനകുവയുുഹ
തുുിലുുനിനുു്സരുുകുുാരിനുപുറതുുുവരാനുു
കഴിയിലുു.
സരുുകുുാരിപുുു ഭുരിപകുും കകവലംസാ

കങുുതികംമാനതുമാണ.ുെനപിനുുുണനഷുുപപുു
ടുുസരുുകുുാരിപനതിപരെനങുുൾുുഅവിശവുാ
സംപാസാകുുികഴിഞുുതായംുഅകദുുഹംപ
റഞുുു.പലമനനുുുിമാരംുഎകപുുഴാണുെയിലി
ലുുകോകുനുുപതനുുുഭയനുുിരികുുുകയാണ.ു
പെറുുകുുുടിലിപലപണംഅടിചുുുമാറുുിഹലഫു
പദുുതിപയ സരുുകുുാരുു പഡതുു് പദുുതിയാ
കുുി.പിഎസ്സിപയകൊകുുുകുതുുിയാകുുി.
പകാവിഡു കാലം പൊളുുകുുാലമാകുുി സ
രുുകുുാരുുമാറുുി.ഒരുവികദശകാരയുമനനുുുിസവുനുു
മായുളുുമനനുുുിസഭയാണിത.ുശിവശങുുറിപുുു
ഹകയിലുു രഹസയുങുുളുളുുതു പൊണുുാ
കോസരുുകുുാരുുസംരകുുികുുുനുുപതനുുുംപി.
ടി.കൊമസ്കോദിചുുു.

വിലസുനുുതുഅവതാേങുുൾ:
തിരുവഞുുുർുു
തിരുവനനുുപുരം: മുഖയുമ
നനുുുിയുപടഓഫീസിലഅവ
താരങുുൾ വിലസുകയാ
പണനു്ുതിരുവഞുുുരരാധാ
കുഷണ്നപരിഹസിചുുു.സം
സുുാനതുു്കണസൾടുുനസി രാൊണുനട
കുുുനുുത.ുസവുിസ്കമുുനിയുമായുളുുഇ-ബ
സ്കരാരവിവാദമായകപുുൾുുറികപുുരുുടു്ുകിടുുി
യിപലുുനുു കപരിലുു താലുുകുുാലികമായി നി
രുുതുുിവചുുു. ഇലുുായിരുനുുുപവങുുിലുു 2,400
കൊടിരുപസംസുുാനതുുുനിനുുുപുറകതുു
കു്ുഒഴുകുമായിരുനുുുപവനുുുംഅകദുുഹംപറ

ഞുുു.
ഖെനാവിലുുനിനുു്ശമുുളംപറുുുനുുയാൾുു

മാധയുമനപുവരുുതുുകപയകുുുറിചുുുകോശമായി
പറഞുുു.സിസിടിവിദുശയുങുുൾുുഎനുുഐഎ
പൊടുതുുാലുു കുടുതലുു കുഴപുുതുുിലാകംു
എനുു് മനസിലാകുുിയാണു ദുശയുങുുൾുു ന
ലുുകാതുുപതനുുുംതിരുവഞുുുരുുപറഞുുു.

അഴിമതിയുനടദുർുുഗനുും:
അനുപുരേകുുബു
തിരുവനനുുപുരം: അഴിമതി
യുപടയംുസവുെനപകുുപാത
തുുിപുുുയംു ദുരുുഗനുും കപ
റുനുു സരുുകുുാരാണിപതനുു്
അനുപു കെകുുബു പറഞുുു.
ഇനതുമാനതുംസംശയതുുിപുുുമു
ൾുുമുനയിലായമപറുുരുസരുുകുുാരുുസംസുുാ
നതുുിപുുുെരിനതുതുുിലിലുു.

സമുദായനതുുമനതുുുിേലീൽുു
അപമാനിചുുു:എംഉമുുർ
തിരുവനനുുപുരം:സവുരുുണകുുട
തുുിനുവിശുദുുനഗുനുുപതുുഉ
പകയാഗിചുുതു നിരുുഭാഗയുകര
മാപണനുുുംഇതിലുപടസമു
ദായപതുുയംുനാടിപനയംുമ
നനുുുിപക.ടിെലീലുുഅപമാനിചുുു
പവനുുുംഎം.ഉമുുരുു.നിയമസഭകയയംുപസ
നകുകടുുറിയറുുിപനയംു കനാകുുുകുതുുിയാകുുി
സമാനനുുരപസനകുകടുുറിയറുു്ശിവശങുുറിപുുു
കനതുതവുതുുിലുു നടനുുുപവനുുും അകദുുഹം
ആകരാപിചുുു.
സവുനുുംമണുുലതുുിലുു500രുപയുപടകി

റു്ു1,500കപരുുകുുുനലുുകുനുുതിനാണു15നപുാ
വശയുംസവുപനുപയവിളിചുുപതനുുാണുമനനുുുി
പക.ടി.െലീലുുപറയുനുുത.ുഅങുുപനയാപണ
ങുുിലുുഇകപുാുൾുു50ലകുുംഓണകുുിറുു്കകരള
തുുിലുുവിതരണംപെയതു.ുഇതിനുവികദശ
സഹായം കതടിയിരുകനുാുപവനുു് വയുകുുമാ
കുുണം.സവുരുുണകുുടതുുുകാപരചുമതലപപുു
ടുതുുിവിശുദുുഖുരുുആനുുപകാണുുുവരുനുുതു
കകടുു്കകൾവിയിലുുാതുുതാണ.ുഇനുുുയയിലുുമ
പറുാുരിടതുുുംഇതുഉണുുായിടുുിലുു.ഇതുഒരുസ
മുദായപതുുമുഴുവനുുഅപമാനികുുലാപണ
നുുുംഅകദുുഹം.

 മനതുുുിമാർനപുാണായാമംനചയുുുനുുു:
നര.എം.ഷാേി
തിരുവനനുുപുരം: കളുുകുുട
തുു്വഴിഖുറാനുുപയിപുുികുുാ
പമനുു് തീരുമാനികുുുനുുആ
ദയുപതുുഗവണുുപമുുുാണിപത
നുു്പക.എംഷാെി.ആമനനുുുി
ഇകപുുൾപറഞുുിരികുുുനുുഒരു
കാരയുംഖുറാനുുതിരിചുുുപൊടുകുുാപമനുുാണ.ു
അകപുുൾുുസവുരുുണംതിരിചുുുപൊടുകുുുലഎ
നുുാകോപയനുുുംഷാെികോദിചുുു.
ഇവിപടകവപറരണു്ുമനനുുുിമാരുണു്ു.ആകോ

ഗയുമനനുുുിപക.പക.ഹശലെയംുറവനയുുമനനുുുി
ഇ.െനദുുുകശഖരനംു.എലുുാദിവസവംുമുഖയുമ
നനുുുിയുപടഇടതുുുംവലതുുുംഇരികുുും.എ
നുുിടുു് നപുാണായാമം പരിശീലികുുുകയാണ.ു
പിപനുുപോരുസാധുനലുുമനനുുുിയുളുുതുെി.
സുധാകരനാണ.ുഅവസാനംകളതുുിലിറ
ങുുിയഅകദുുഹംപറഞുുതുഇകപുുൾുുദുരുുഗ
നുുംഒപകുുകോയിസുഗനുുംആപണനുുാ
ണ.ുനാലുപൊലുുംഅഴിമതിയുപടനാറുുംസ
ഹിചുുതുപൊണു്ുഇകപുുൾുുമനനുുുികു്ുസുഗനുു
മായികൊനുുുകയാണ.ുപണുു്പാരുുടുുികുുാസു
കളിലുുകയുാപിറുുലിസവംുകമുുുയുണിസവംുപ
യിപുുിചുുുപവങുുിലുു ഇകപുുൾുു പയിപുുികുുുനുുതു
കോരപുരാണംആപണനുുുംഷാെി.

മുഖയുമനതുുുിയുനടഓഫീസ്ഇടനപടുുുനവനു്ു
ഒരുഏേനുുസിയംുപറഞുുിടുുിലുു:ശർമ
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
സരുുകുുാരിപനതിപര വി.ഡി.
സതീശനുുപൊണുുുവനുുഅ
വിശവുാസനപുകമയംമലഎലി
പയനപുസവിചുുതുകോപലപയ
നുു് എസ.്ശരുുമ എംഎലുുഎ.
സരകുുാരിപനതിപരയുളുുനപുകമയപുതുഎ
തിരതുു്സംസാരികുുുകയായിരുനുുുഅകദുു
ഹം.
സരുുകുുാരിപന നപുതികുുുടുുിലാകുുിഅവി

ശവുാസം പൊണുുുവരാനുുമുനുു്കാരണങുു
ളാണുഉണുുാവുക.സരുുകുുാരിപുുുെനപിനുുു
ണകുറയുകയംുനപുകമയംപൊണുുുവരുനുു
കകുുിയുപട െനപിനുുുണ വരുുധിചുുിരികുു
യംു കവണം. നപുതിപകുുതുുിപുുുഅംഗബ
ലംകുടിയിരികുുണം.എനുുാലുുഇവിപടകു
റഞുുിരികുുുകയാണ.ുമുനുുണിബനുുംശ
കുുിപപുുടുുിരികുുണപമനുുതാണുമപറുുരുകാ
രണം.എനുുാലുുഇതുകോപലഅലകകുുലമാ
യമുനുുണിസംവിധാനംനപുതിപകുുതുു്ഇ
തിനുമുമുുുണുുായിടുുിപലുുനുുുംഅകദുുഹംപറ
ഞുുു.
സവുരുുണകുുടതുുുണുുായ ദിവസം ബിപെ

പിനപുസിഡുുുിപുുുആകോപണമാണുഒരു
വാകുുുകോലംുപതറുുാപതയുഡിഎഫുഏറുുു
പറഞുുത.ുഓകോസംഭവങുുളിലംുകളുുകുു
ഥകളുണുുാകുുി പകടുുിചുുമചുു് സരുുകുുാരിപന
അസുുിരപപുുടുതുുാനുുനശുമിചുുു.ഇപൊപകുു
തുറനുുുകാണികുുാനംുഅതുമനസിലാകുുു
നുളുു വികവകവംു കകരളതുുിപല െനങുു
ൾുുകുുുണുു്.
നപുകടനപനതുികയിലുുപറഞുുിടുുുളുുകാ

രയുങുുൾുുനാലുവരുുഷതുുിനുളുുിലുുപുരുുതുുി
യാകുുിയസരുുകുുാരാണുഇത.ുഅമിതുഷാ
പയകുടുുുപിടിചുുിടുുുകവണംനപുതിപകുുതുുിനു
അവിശവുാസംഅവതരിപുുികകുുണുുപതനുുഗ
തികകടിലായി.മുഖയുമനനുുുിയുപടഓഫീസ്ഇ
ടപപടുുുപവനുു്ഒരുഅകനുവഷണഏെനുുസി
യംുപറഞുുിടുുിലുു.
രാെയുകനുദാഹകുുുറുുംനടനുുിടുുുപണുുനുു്അ

റിയാപമങുുിലുുഅകനുവഷണസംഘങുുൾുുകുു്
പതളിവുപൊടുകുുണം.അറിഞുുിടുുുംപതളി
വുപൊടുകുുാതിരികുുുനുുതുരാെയുകനുദാഹകു
റുുമാണ.ു
നപുകുതിദുരനുുങുുപളകോകനപുശസത്മാ

യവിധതുുിലുുഹകകാരയുംപെയതുസരുുകുുാ
രാണുഇത.ുഈസരുുകുുാരിപനതിപരയാണു
നപുതിപകുുംഅവിശവുാസംപൊണുുുവനുുിരി
കുുുനുുപതനുുുംഅകദുുഹംകുറുുപപുുടുതുുി.

രാവിനലപാടുുുമതുുേതുുിനു
രാണാം:മുലുുകുുേ
തിരുവനനുുപുരം: നപുതിപകുും
എനുുാല നപുതികളുപടപകുു
മായിമാറരുപതനുു്മുലുുകുുര
രതനുാകരന നിയമസഭയി
ലപറഞുുു.െനങുുളുപടനപു
ശനുങുുൾകവണംനപുതിപകുും
സഭയിലംുപുറതുുും പൊണുുുവ
രാനുു.
കോദുു സിനിമയില െഗതിയംു കോഹ

നുുലാലംുസകോദരനമാരാണ.ുഎലുുാമലസ
രതുുിലംുെഗതികൊലകുുും.അകപുുൾകാ
വിപലപാടുുുമലസരതുുിനുകാണാപമനുുുപ
റഞുുാണുകോഹനുുലാലിപനപവലുുുവിളികുുു
നുുത.ു
എനുുാലഅങുുപനപവലുുുവിളിയംുപൊ

ണുുുവനുുാലകൊണനഗുസ്അടുതുുതവണ
യംുകൊലകുുുകകയഉളുുുപവനുുുംമുലുുകുുര
പറഞുുു.

എതിര്്ക്്്കയോ
അന്ക്ലിക്്്കയോ
ചെയ്്ാചതഒ.രാജയോപാല്്
തിരുവനനുുപുരം:തിരുവന
നുുപുരംവിമാനതുുാവളംസവു
കാരയുവതകുരികുുാനുളുുകക
നദുുുസരുുകുുാരുുതീരുമാനംപുനഃ
പരികോധികുുണംഎനുുാവ
ശയുപപുുടുുുപൊണുുുളുുനപുകമയ
പതുുഎതിരുുകുുുകകോഅനു
കുലികുുുകകോപെയുുാപത
ബിപെപിഎംഎലുുഎഒ.രാെ
കോപാലുു.ബിപെപിസംസുുാ
നഘടകംവിമാനതുുാവളതുുി
പുുുസവുകാരയുവലകുുരണതുുി
പനഅനുകുലികുുുകപുുഴാണു
പാരടുുിയുപടഏകഎംഎലഎ
യുപടസഭയിപലനിലപാട.ു
സംസുുാനസരുുകുുാരിപുുു

നപുകമയപതുുഒ.രാെകോപാലുു
എതിരുുകുുാതുുതിനാലുു,ഐ
കകണുുകയുയനപാസാപയനുു
നിലയിലാകംുനപുകമയംരാഷ്
നടുപതിയുപടമുനുുിപലതുുുക.
ധനകാരയുബിലുുിപുുുകോപടുുടു
പുുിലംുസരകുുാരിപനഅനു
കുലികുുുനുുനിലപാടാണുഅ
കദുുഹംസവുീകരിചുുത.ു
ഭരണപകുുവംുനപുതിപകുു

വംുഒരുമിചുുുനിനു്ുെനങുുൾ
കുുായുളുുനപുവരതുുനങുുൾ
ശകുുിപപുുടുതുുണം.യുവാകുു
ൾകു്ുപൊഴിലിലുു.കകരളതുുി

ലകുടുതലവയുവസായംവര
ണപമനുുുംരാെകോപാലപറ
ഞുുു.രാെകോപാലിപുുുനിയ
മസഭയിപലനിലപാടുകൾപാ
രടുുികുുുളുുിലകനരപതുുയംു
വിമരശനതുുിനിടയാകുുിയിടുുു
ണു്ു.പൗരതവുനിയമകഭദഗതി
പകുുതിപരസംസുുാനനിയമ
സഭനപുകമയംപാസാകുുിയ
കപുുൾസഭയിപലഏകബിപെ
പിഎംഎലഎയായരാെകോ
പാലഎതിരതു്ുകോടുുുപെ
യുുാതുുതുവിവാദമായിരുനുുു.
നപുകമയപതുുസഭയിപല139
കപരംുഅനുകുലികുുുകപുുൾ
ഒരാളുപടഎതിരപുുിനുനപുസ
കുുിയിപലുുനുുായിരുനുുുരാെ
കോപാലിപുുുനിലപാട.ു
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"കട്ോർപതി'യക്ര ഷട്്്ിങ്
പന്രാരംഭിച്്് അമിതാഭ്
മം്നബ:ജനപര്ിയമടലി
േിഷനേവ്ിെ്വോ"വോ
നബവനഗവപ്ോരരതി'യ്
മടഷ്ട്്ിങ്അെിതാഭ്ബച്്
നപ്നരാരംഭിച്്്.ഇന്്
മലരാേിമലയാണ്ഷ്ട്്ി
ങ്േീണ്്്ംത്ടങ്്ിയത.്
മെറ്്ിലനിന്്്ള്്ചിപത്
ങ്്ളഅെിതാഭ്ഇനസ്്്്
പഗ്ാെിലമഷയരമചയത്ി
ട്്്ണ്്്.
മോേിഡ്വോഗമ്ക്്നാ
യിആശ്രപത്ിേിട്്്ദിേ
െങ്്ളേഴിഞ്്വശഷൊ
ണ്അെിതാഭ്േീണ്്്ംഷ്
ട്്ിങ്മെറ്്ിമലത്്്ന്്ത.്
നീലരിരിഇേിറ്്്േള
ധരിച്്േര്മടെംഘൊണ്
അെിതാഭ്മഷയരമചയത്
ചിപത്ങ്്ളിമലമപ്ൊഡക്്
നയ്ണിറ്്ിലോണ്ന്്
ത.്രാജയ്േയ്ാരേൊയിആ
യിരക്്ണക്്ിന്ആരാധ

േര്ള്്അെിതാഭിമ്്്ര
രിരാടിയാണ്വോനബ
വനഗവപ്ോരരതി.വോയ്
മടരപന്്്ണ്്ാംെീെണി
മ്്്ഷ്ട്്ിങ്്ാണ്ഇവപ്്ള
നടക്്്ന്്ത.്
മോേിഡ്വപ്ൊവട്്വോ
ളരാലിച്്്െിനിെ,ടിേി
െീരിയലഷ്ട്്ിങ്പ്നരാ

രംഭിക്്ാനേഴിഞ്്ദിേ
െംവേപദ്്്െരക്്ാരഅ
ന്െതിനലേിയിര്ന്്്.
ഇതിന്ള്്ൊരഗനിരവദശ
ങ്്ളം്പ്റമപ്്ട്േിച്്ിട്്്
ണ്്്.ഇതിലരിരിഇേിറ്്്
േളഉരവോഗിവക്്ണ്്േി
ഭാഗക്്ാമരക്റിച്്്ംരറ
യ്ന്്്ണ്്്.

സശ്ാന്്ിക്്്സഹ്ത്്്ികനയം്
നോലിക്്ാകരയം്
നോദയ്ംകെയത്്സിരിഐ
മം്നബ:വോളിവ്ഡ്നടന
സ്ശാന്്്െിങ്രാജപ്്ട്്ിമ്്്
ആത്്ഹതയ്യ്ൊയി ബന്്
മപ്്ട്് വേെ് ഏമറ്്ട്ത്് െി
ബിഐതാരത്്ിമ്്്സ്ഹ്
ത്്്െിദ്്ാരഥ് രിതാനി,ക്
ക്്്നീരജ്െിങ,്േീട്്്വോലി
യില്ണ്്ായിര്ന്്ദീവരഷ്ൊ
േന്്്എന്്ിേമരവോദയ്ംമച
യത്.് ഞായറാഴച് ഡിആര
ഡിഒഗസ്്്്്ഹൗെിലായിര്ന്്്
വോദയ്ം മചയ്്ല. െിബിഐ
െംഘം ബാപദ്്്യിമലസ്ശാ
ന്്്െിങ്്ിമ്്്ല്്ാറ്്ിലം്ഇേ
മരമോണ്്്വൊയിരരിവോ
ധനനടത്്ി.
മ്പ്്ത്്ിനാല്ോരനായി

ര്ന്്സ്ശാന്്്െിങ്ആത്്
ഹതയ്മചയത്ദിേെംഈമ്
ന്്് വരരം്അവദ്്ഹത്്ിമ്്്
ല്്ാറ്്ില്ണ്്ായിര്ന്്്. ഞായ
റാഴച് രാേിമല മ്തല അ
ഞ്്്െണിക്്്വോളൊണ്ഇേ
മരവോദയ്ംമചയത്ത.്അതി
ന്വശഷൊണ് ബാപദ്്്യിമല
ല്്ാറ്്ിവലക്്് മോണ്്്വൊയ
ത.്ല്്ാറ്്ിലരരിവോധനനട

ത്്്വപ്്ളമൊറനെിക്േി
ദഗധ്രം് ഉണ്്ായിര്ന്്്. മം്
നബമൊലീെ്ഉവദ്ോഗസ്്
രം്എത്്ി. മ്ന്്് െണിക്്്
വോളംഇേരല്്ാറ്്ില്ണ്്ായി
ര്ന്്്. രിതാനിമയയം് നീര
ജിമനയം് ൊേന്്ിമനയം്
നേേിട്്് ഗസ്്്്് ഹൗെില
നേേിട്്്േീണ്്്ംവോദയ്ംമച
യത്.്
ശനിയാഴച്ബാപദ്്്യിമലേ
െതിയിലഈ മ്ന്്്വരമര
യം്എത്്ിച്്്െിബിഐെം
ഘംസ്ശാന്്ിമ്്് ആത്്ഹ
തയ്യ്ൊയിബന്്മപ്്ട്്്ണ്്ായ
െംഭേങ്്ളപ്നരാേിഷേ്രി
ച്്് രരിവോധിച്്ിര്ന്്്. സ്
ശാന്്ിമ്്്വൊസ്്്്്വൊരട്്ംനട
ത്്ിയആശ്രപത്ിയിമലത്്ി
യ െിബിഐയ്മട െമറ്്ര്
െംഘംഅേിമടനിന്്്ംേിേ
രങ്്ള വശഖരിച്്്. ബാപദ്്്
മൊലീെ്വസ്്്്ഷനിമലത്്ിഉ
വദ്ോഗസ്്രിലനിന്്്േിേര
ങ്്ള വശഖരിക്്ാന െമറ്്ര്
െിബിഐെംഘവം് ഉണ്്ാ
യിര്ന്്്.

തിര്വനന്്പ്രംവിമാനത്്ാവളം:
നകപദ്്്തീര്മാനംരിൻ്്വലിക്്ണം
തി ര്േനന്്പ്രംഅന്്ാരാഷ്പട്േിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്നടത്്ി
പ്്്ംവെല്്വോട്്വം്അദാനിഎ്്്
ര്്നപ്രെെിമനഏല്്പ്്ിക്്ാന്്ഓഗസ്്്്്
19ന്വചര്്ന്്വേപദ്്്െപന്്്ിെഭാവോഗം
തീര്ൊനമെട്ത്്്.േിൊനത്്ാേളത്്ി
മ്്്വെല്്വോട്്വം്നടത്്ിപ്്്ംെം
സ്്ാനെര്്ക്്ാരിന്മ്ഖയ്രങ്്ാളിത്്മ്
ള്്െ്മരഷയ്ല്്രര്്പ്്െ്മേഹിക്്ിളി
ല്്നിക്്ിപത്ൊക്്ണംഎന്്െംസ്്ാ
നെര്്ക്്ാരിമ്്്ശക്്ൊയആേശയ്ം
രരിഗണിക്്ാമതയാണ്ഈതീര്ൊ
നം.
ഇക്്ാരയ്ത്്ില്്പര്ധാനെപന്്്ിയ്മട
യം്വേ്യാെയാനെപന്്്ിയ്മടയം്മ്മ്്ാ
മേഅതത്അേെരങ്്ളില്്െംസ്്ാ
നെര്്ക്്ാര്്േത്്്േള്്േഴിയം്വനരി
ട്്്ംെംസ്്ാനത്്ിമ്്്താതര്രയ്ംഉന്്
യിച്്ിട്്്ണ്്്.ബിഡ്്ില്്ക്ട്തല്്ത്േ
െവ്ോരയ്േമ്്നിവേ്വാട്്്മചയത്ൊഹ
ചരയ്ംേണക്്ിമലട്ത്്്മോണ്്്,അ
വതത്േഓഫര്്മചയ്്ാന്്െംസ്്ാന
െര്്ക്്ാര്്തയാറാമണന്്്വേപദ്്്മത്്
അറിയിച്്ിര്ന്്്.ഇമതല്്ാംരാവടഅേ
ഗണിച്്്മോണ്്ാണ്വേപദ്്്ംഇവപ്്ള്്

തീര്ൊനമെട്ത്്ിരിക്്്ന്്ത.്
2003ല്്വേപദ്്്വേ്യാെയാനെപന്്്ാല
യംനല്്േിയഉറപ്്ില്്,െംസ്്ാനംഈ
േിൊനത്്ാേളേിേെനത്്ിനായിന
ല്്േിയെംഭാേനേള്്രരിഗണിച്്്
മോണ്്്േിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്വെ
ല്്വോട്്വം്നടത്്ിപ്്്ംെംസ്്ാനെ
ര്്ക്്ാരിമ്്്െ്മരഷയ്ല്്രര്്പ്്െ്മേ
ഹിക്്ിളിന്നല്്ോമെന്്്രറഞ്്ിര്
ന്്്.െംസ്്ാനെര്്ക്്ാരിന്മോച്്ി
അന്്ാരാഷ്പട്േിൊനത്്ാേളവം്േ
ണ്്്ര്്അന്്ാരാഷ്പട്േിൊനത്്ാേള
വം്മൊത-്െവ്ോരയ്രങ്്ാളിത്്
വത്്മടേിജയേരൊയിനടപ്്ാക്്ി
മക്്ണ്്ിരിക്്്ന്്അന്ഭേരരിജ്്ാ
നമ്ണ്്്.എന്്ാല്്,ഇത്്രത്്ില്ള്്ര
രിജ്്ാനമൊന്്്െില്്ാത്്ഒര്െവ്ോ
രയ്െംരംഭേമനയാണ്തിര്േനന്്പ്
രംേിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്വെല്്വോട്്
വം്നടത്്ിപ്്്ംഇവപ്്ള്്ഏല്്പ്്ിച്്ിട്്്
ള്്ത.്
േിൊനത്്ാേളത്്ിന്മ്ന്്തിര്േി
താംക്ര്്െംസ്്ാനംനല്്േിയവോയ
ല്്നല്്യിങ്ല്്ബ്്ിമ്്്േേ258.06ഏ
ക്്ര്്ഭ്െിയം്േിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്

636.57ഏക്്ര്്േിെത്്തിയി
ല്്ഉള്്മപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.അതിന്
വശഷംെംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്്
32.56ഏക്്ര്്ഏമറ്്ട്ത്്്ന
ല്്േി.നിലേില്്250വോടിര്
രെതിപ്്്േിലയ്ള്്18ഏക്്
ര്്ഭ്െിഏമറ്്ട്ത്്്നല്്ോന്
ള്്നടരടിേള്്െവ്ീേരിച്്്േ
രിേയാണ.്െംസ്്ാനംഏമറ്്
ട്ത്്്ൌജനയ്ൊയിനല്്േി
യഭ്െിയ്മടേിലെ്മരഷയ്
ല്്രര്്പ്്െ്മേഹിക്്ിളില്്
(എെര്ിേി)െംസ്്ാനെ
ര്്ക്്ാരിമ്്്ഓഹരിയായിേണക്്ാക്്
ണമെന്്നിലയിലാണ്ഇത്ഏമറ്്ട്ത്്്
നല്്േിയിര്ന്്ത.്
ബിഡ്്ിന്വശഷംവേപദ്്്െര്്ക്്ാര്്ഇ
ക്്ാരയ്ത്്ില്്തീര്ൊനമെട്ക്്്ന്്തി
നിടയില്്എയര്്വൊര്്ട്്്െവ്ോരയ്േതേ്
രണത്്ിമനതിമരവേരളനഹവക്്ട
തിയില്്റിട്്്ഹര്്ജിയം്മൊത്താതര്
രയ്ഹര്്ജിയം്ഫയല്്മചയ്്മപ്്ട്്്.നഹ
വക്്ടതിപ്റമപ്്ട്േിച്്േിധിയില്്,
വേപദ്്്െര്്ക്്ാരം്െംസ്്ാനെര്്ക്്ാ
രം്ഉള്്മപ്്ട്്േിഷയൊയതിനാല്്ഈ

ഹര്്ജിയ്മടഒറിജിനല്്ജ്റിെഡ്ിക്ഷ
ന്്ഭരണഘടനയ്മടഅന്വഛ്്ദം131
പര്ോരംസ്പര്ീംവോടതിക്്ാമണന്്്
േിധിച്്്.ഈേിധിയില്്വേപദ്്്െ
ര്്ക്്ാര്്എയര്്വൊര്്ട്്്അവോറിറ്്ിന
ല്്േിയശ്രാര്്ശേളിവന്്ല്്തീര്ൊന
മെട്ത്്്മടനഡര്്നടരടിേള്്പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ിയിട്്ില്്എന്്്ംരരാെര്്ശി
ച്്ിട്്്ണ്്ായിര്ന്്്.
ഇതിമനതിവരസ്പര്ീംവോടതിയില്്
െംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്്ഉള്്മപ്്മടയ്ള്്
േക്്ിേള്്അപ്്ീല്്ഫയല്്മചയത്.്ത്
ടര്്ന്്്സ്പര്ീംവോടതിവെല്്പ്്റഞ്്

നഹവക്്ടതിേിധിറദ്്ാക്്്േ
യം്നഹവക്്ടതിറിട്്്ഹര്്ജി
വേള്്ക്്ണമെന്്്േിധിക്്്േ
യം്മചയത്.്സ്പര്ീംവോടതി
േിധിക്്്അന്സ്തൊയിനഹ
വക്്ടതിയില്്വേെില്്ഹിയറി
ങ്നടന്്്േരിേയാണ.്ഇതിനിട
യിലാണ്വേപദ്്്െപന്്്ിെഭയ്മട
തീര്ൊനംേന്്ിരിക്്്ന്്ത.്
തിര്േനന്്പ്രംേിൊന
ത്്ാേളത്്ിമ്്്െവ്ോരയ്േതേ്
രണതീര്ൊനംെംസ്്ാന
മത്്ജനങ്്ള്മടമൊത്േിോ

രത്്ിന്അന്സ്തെമല്്ന്്്19ന്ത
മന്്പര്ധാനെപന്്്ിമയേത്്ില്മടഅ
റിയിച്്ിര്ന്്്.മൊത്വെഖലയില്്നില
നിന്്വപ്്ള്്േിൊനത്്ാേളത്്ിന്ന
ല്്േിയെഹായെഹേരണങ്്ള്്െം
സ്്ാനെര്്ക്്ാരിമ്്്ശക്്ൊയഅഭി
പര്ായമത്്െറിേടന്്്മോണ്്്െവ്ോ
രയ്േതേ്രിക്്മപ്്ട്ന്്േിൊനത്്ാേള
ത്്ിന്നല്്ോന്്േഴിയില്്എന്്്ംഅ
റിയിച്്ിട്്്ണ്്്.ത്ടര്്ന്്്ഓഗസ്്്്്20ന്എ
ല്്ാരാഷ്പട്ീയേക്്ിവനതാക്്ള്മടയം്
വോഗംമ്ഖയ്െപന്്്ിേിളിച്്്വചരത്്്.

അേിമടഉയര്്ന്്മൊത്േിോരംപര്
ധാനെപന്്്ിമയേീണ്്്ംേത്്ില്മടഅ
റിയിച്്്.
അദാനിഎ്്്ര്്നപ്രെെ്നല്്ോ
ന്്തയാറായത്േെംസ്്ാനെര്്ക്്ാ
ര്്നല്്ോമെന്്്െമ്്തിച്്ിട്്്ംേിൊന
ത്്ാേളംെവ്ോരയ്േതേ്രിക്്ാന്ള്്
തീര്ൊനംഎട്ത്്തിന്യാമോര്നീ
തിേരണവ്െില്്.െംസ്്ാനത്്ിമ്്്
മൊത്താതര്രയ്വം്,െംസ്്ാനെ
ര്്ക്്ാരിമ്്്യ്ക്്ിെഹൊയഅഭിപര്ാ
യങ്്ളം്,ബഹ്ഭ്രിരക്്ംരാഷ്പട്ീയേ
ക്്ിവനതാക്്ള്മടഅഭിപര്ായവം്രരി
ഗണിച്്്മോണ്്്ഓഗസ്്്്്19മലവേപദ്്്
തീര്ൊനംപ്നഃരരിവോധിക്്ണമെ
ന്്്ംേിൊനത്്ാേളത്്ിമ്്്വെല്്വോ
ട്്വം്നടത്്ിപ്്്ംെംസ്്ാനെര്്ക്്ാരി
ന്രങ്്ാളിത്്മ്ള്്എെര്ിേിക്്്ന
ല്്േണമെന്്്ംവേരളനിയെെഭവേ
പദ്്്െര്്ക്്ാരിവോട്ഐേേണ്്വഠ്യന
അഭയ്രഥിക്്്ന്്്.

(ചട്്ം118പര്കാരംമ്ഖയ്മപത്്്ിരിണറാ
യിവിജയൻസഭയില്്അവതരിപ്്ിച്്
പര്മമയത്്ിലനിന്്്)

<അശവ്തി:പ്പത്മരൗപത്ാദിേള്മടആഗെനംെ
നസ്്ൊധാനത്്ിന്േഴിമയാര്ക്്്ം.രറയ്ന്്ോ
ക്്്േള്്ഫലപര്ദൊയിത്്ീരം്.പഹ്െവ്ോലരാഠയ്ര
ദ്്തിയക്്്്വചരം്.
<ഭരണി:ത്പത്ിയ്ള്്രാഠയ്രദ്്തിയില്്വചര്
ോന്്തീര്ൊനിയക്്്്ം.രറയ്ന്്ോക്്്േളില്്
അബദ്്മ്ണ്്ാോമതസ്ക്്ിക്്ണം.
<ോര്്ത്്ിേ:മതാഴില്്വെഖലേവളാട്ബന്്മപ്്
ട്്യാപത്േിഫലൊകം്.അറിവ്ള്്തായാലം്ആേ
ശയ്ത്്ിന്അേതരിപ്്ിയക്്്്ോന്്ൊധിയക്്്്േ
യില്്.െനസ്്ൊധാനംക്റയം്.
<വരാഹിണി:ൊമ്്ത്്ിേരരാധീനതേള്്ഒഴി
ോക്്്ോന്്ഭ്െിേില്്ക്്്ോന്്തയ്്ാറാകം്.മ്
ന്്വോരംനിയപന്്്ിയക്്്്ം.
<െേയിരം : വല്്ശേരൊയൊഹചരയ്ങ്്ള്്നി
ഷപ്ര്യാെംതരണംമചയ്്്ോന്്ൊധിയക്്്്ം.
േിഭാേനം മചയത് പര്േര്്ത്്നങ്്ള്് ലക്്്യപര്ാ
പത്ിവനടം്.
<തിര്ോതിര:ക്ടം്ബത്്ില്്െവ്സ്്തയം്െ
ൊധാനവം്ഉണ്്ാകം്.േര്്ദ്്ിച്്്േര്ന്്മചലവ്
േള്്ക്്്നിയപന്്്ണംഏര്്മപ്്ട്ത്്്ം.
<പ്ണര്്തം:വൊഹനോകദ്ാനങ്്ളിലേമപ്്ടര്
ത.്പഹ്െവ്ോലരാഠയ്രദ്്തിയില്്വചരം്.ോഹനാ
രേടത്്ിന്ദ്കെ്ാക്്ിയാകം്.
<പ്യ്്ം:െംഗളേര്്മ്്ങ്്ളില്്രമങ്്ട്ക്്്ോനിട
േരം്.ദ്ഷ്്ിരഥത്്ില്ള്്മതല്്ാംശരിയാമണന്്്
ള്്െിഥയ്ാധാരണേള്്ഉവരക്്ിയക്്്ണം.
<ആയിലയ്ം:ദമ്്തിേള്മടആപഗ്ഹങ്്ള്്െഫല
ൊകം്.െത്്രരംഗങ്്ളില്്ഉന്്തേിജയംനേേ
രിയക്്്്ം. പര്ധാനമപ്്ട്്തീര്ൊനങ്്ള്് െവ്ീേരി
യക്്്്ോന്്ബന്്്െഹായംവതടം്.
<െേം :അന്േദിച്്െംഖയ്ലഭിയക്്്്ോന്്േ
ക്്ിരാപഷ്്്ീയക്്ാര്മടെഹായംവതടം്.െഹപര്േ
ര്്ത്്േര്മടവജാലിക്ടിമചയത്്തീര്്വക്്ണ്്താ
യിേരം്.
<പ്രം:ക്ടം്ബത്്ില്്െവ്സ്്തയം്െൊധാന

വം്ദാമ്്തയ്ഐേയ്തയം്ഉണ്്ാകം്.പഹ്െവ്ോല
രാഠയ്രദ്്തിയക്്്്വചരം്.ഉന്്തമരരരിചയമപ്്ട്
ോനേെരമ്ണ്്ാകം്.
<ഉപത്ം:േിവശഷമപ്്ട്്വദോലയദര്്ശനംനടത്്്
ോനിടേരം്.രഠിച്്േിഷയവത്ാ്ടന്ബന്്ൊയ
ഉവദ്യാഗത്്ിന്നിയെനാന്െതിലഭിയക്്്്ം.
<അത്്ം:െത്്രരംഗങ്്ളില്്േിജയിയക്്്്ം.ര
ലപര്ോരത്്ിലം്െവ്സ്്തയം്െൊധാനവം്ഉ
ണ്്ാകം്.ആപഗ്ഹൊഫലയ്ത്്ാല്്ആത്്നിര്്വ്
തിയം്ആത്്േിശവ്ാെവ്മ്ണ്്ാകം്.
<ചിപത്:ഉദര-നീര്്വദ്ാ്ഷവരാഗങ്്ളാല്്അേധി
മയട്ക്്്ം.െന്്ാനെംരക്്ണത്്ാല്്ആശവ്ാെ
മ്ണ്്ാകം്.വജാലിക്്ാര്്മചയത്്മേച്്്അബദ്്ങ്്
ള്്തിര്വത്്ണ്്തായിേരം്.
<വചാതി :പ്പത്-മരൗപത്ാദിെംരക്്ണത്്ില്്
ആശവ്ാെവം്ആത്്ാഭിൊനവം്വതാന്്്ം.ആപഗ്
ഹൊഫലയ്ത്്ാല്്ആത്്നിര്്വ്തിയ്ണ്്ാകം്.
<േിശാഖം:ഏമറ്്ട്ത്്മദൗതയ്ംേിജയരഥത്്ി
മലത്്ിയക്്്്ോന്്ൊധിയക്്്്ം.പ്പത്ന്്ോങ്്ി
യഗ്ഹത്്ില്്താെെിയക്്്്ോന്ള്്ഏര്്പ്്ാട്
േള്്മചയ്്്ം.
<അനിഴം:െംഘവനത്തവ്സ്്ാനംഏമറ്്ട്ക്്്ം.
പര്േര്്ത്്നവെഖലേളില്്നിന്്്ംൊ മ്്ത്്ിേ
ലാഭമ്ണ്്ാകം്.പ്തിയേരാറ്വജാലിേള്്ഏമറ്്ട്
ക്്്ം.
<ത്വക്്ട്്:െങ്്ീര്്ണ്്ൊയപര്ശന്ങ്്ള്്ക്്്ശാശവ്
തരരിഹാരംേമണ്്ത്്്ം.േയ്േൊയസ്്ാരന

ത്്ിമ്്്നിലനില്്രിന്്ായിഅലെരായവജാലി
ക്്ാമരരിരിച്്്േിടം്.
<മ്ലം:രാരമ്്രയ്പര്വ്ത്്ിേളില്്േയ്ാപ്തനാ
ക്ന്്തിനാല്്ആശവ്ാെവം്ആത്്ൊക്്ാതേ്ാ
രവം്ആത്്ാഭിൊനവം്വതാന്്്ം.ആപഗ്ഹൊഫ
ലയ്ത്്ാല്്ആത്്നിര്്വ്തിഉണ്്ാകം്.
<പ്രാടം:പര്േര്്ത്്നവെഖലേളില്്പ്തിയആ
ശയംഉത്്േിയക്്്്ം.ക്ടം്ബത്്ില്്െല്്ക്്ര്്മ്്
ങ്്ള്് ഉണ്്ാകം്.ക്ടം്ബത്്ിമലഅഭിപര്ായേയ്
തയ്ാെംരരിഹരിയക്്്്ോന്്ൊധിയക്്്്ം.
<ഉപത്ാടം:ഉവദ്യാഗത്്ിവനാടന്ബന്്ൊയിഉര
രിരഠനത്്ിന് വചര്ോന്്അേെരമ്ണ്്ാകം്. 
അേതരണനശലിയില്്പ്തിയആശയംഉത്്
േിയക്്്്ം.
<തിര്വോണം:ഏമറ്്ട്ത്്വജാലിേള്്ത്പത്ി
യാകം്േിധത്്ില്്പ്ര്്ത്്ീേരിയക്്്്ോന്്ൊ
ധിയക്്്്ം. ഉവദ്യാഗത്്ില്് ഉവദ്്ശിച്്സ്്ലവത്്
യക്്്്സ്്ാനൊറ്്ംഉണ്്ാകം്.
<അേിട്്ം:ജന്്െിദ്്ൊയേഴിവ്േള്്പര്േടിപ്്ി
യക്്്്ോന്്അേെരമ്ണ്്ാകം്.പര്വത്യേരാഠയ്ര
ദ്്തിയില്്വചര്ോനിടേരം്.രാരമ്്രയ്പര്വ്ത്്ി
േളില്്പര്േര്്ത്്ിയക്്്്ോന്്െന്്ദ്്നാകം്.
<ചതയം:അടിസ്്ാനരഹിതൊയആവരാരണ
ങ്്ള്്ക്്്േിവധയനാകം്.അപശ്ദ്്മോണ്്്േീഴച്
യക്്്്വയാഗമ്ണ്്്.
<പ്വരാര്ട്്ാതി:േയ്േൊയംനേീേരിയക്്്്ോ
ന്്തീര്ൊനിയക്്്്ം.രദ്്തിആസ്പത്ണങ്്ളില്്
ലക്്്യപര്ാപത്ിവനടം്.െെവയാചിതൊയഇടമരട
ല്േളാല്്അബദ്്ങ്്ള്്ഒഴിോകം്.
<ഉപത്ട്്ാതി:ഔവദ്യാഗിേൊയയാപത്േള്്ൊറ്്ിമേ
യക്്്്ം.േരവം്മചലവം്ത്ലയ്ൊയിരിയക്്്്ം.ര
ലപര്ോരത്്ിലം്അസ്ഖങ്്ള്്േര്്ദ്്ിയക്്്്ന്്
തിനാല്്േിദഗദ്്്രരിവശാധനവേണ്്ിേരം്.
<വരേതി :അനാേശയ്ൊയആധിഉവരക്്ിക്്
ണം.ഉരോരംമചയത്്മോട്ത്്േരില്്നിന്്്ം
േിരരീതപര്തിേരണങ്്ള്്േന്്്വചരം്.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
പര്ഹ്്പശ്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻനമ്്്തിരിപ്്ാട്

ആരോപണങ്്ൾക്്്കൈരോടെ
മറ്പെിയ്മായിമനത്്്ിമാർ
തിര്േനന്്പ്രം:െരക്്ാരിമനതിമര
വരഖാമ്ലംഎഴ്തിമക്്ട്ത്്്ഉന്്യി
ച്്ആവോരണങ്്ളക്്്െപന്്്ിൊരെറ്
രടിരറഞ്്വോമടആവോരണേര
ത്്ാക്്ളായപര്തിരക്്വനതാേിനം്
ഉരവനതാേിനം്െറ്രടിയില്്.േലിയ
ഫയല്ൊയിവരഖേളവേണമെങ്്ില
നിയെെഭയിലെെരപ്്ിക്്ാമെന്്പര്
തിരക്്വനതാേിമ്്്മേല്്്േിളിമ്ഖയ്
െപന്്്ിമയലക്്്യംേച്്ായിര്ന്്്."േില്്ി
മ്്്ഞാമൊടിഞ്്്വൊമയ'ന്്രരി
ഹാെവത്്മടയായിര്ന്്്ഇതിന്
മൊത്െരാെത്്്െപന്്്ിജി.സ്ധാേര
മ്്്െറ്രടി.ആവോഗയ്േക്പ്്ിമനതി
മരയ്ള്്ആവോരണംമ്െ്ലിംലീഗ്
നിയെെഭാേക്്ിവനതാവ്വോ.എം.
മേ.മ്നീറിവ്്്തായിര്ന്്്.

ആവോരണംമൊത്െരാെത്്്േക്
പ്്ിമനതിമരയാമണങ്്ിലം്െപന്്്ിജി.
സ്ധാേരന്അതിലരങ്്ിമല്്ന്്്രറ
ഞ്്ായിര്ന്്്പര്തിരക്്വനതാവ്ര
വെശ്മചന്്ിത്്ലത്ടങ്്ിയത.്വദശീ
യരാതവോരത്്്സ്്ാരിക്്്ന്്േഴി
വോരേിപശ്െവേപദ്്്ങ്്ളമ്വഖനെര
ക്്ാരഭ്െിെവ്ോരയ്േയ്ക്്ിേളക്്്ന
ലോനമ്ഖയ്െപന്്്ിഇടമരട്്്മേന്്ാ
യിര്ന്്്ആവോരണം.ഇതിനായിറ
േനയ്്േക്പ്്്െപന്്്ിയ്മടനിരവദശംത
ള്്ിേക്പ്്്മെപേ്ട്്റിമയമക്്ണ്്്നട
രടിഎട്പ്്ിമച്്ന്്ായിര്ന്്്ആവക്്
രം.ഇന്്്യനഓയിലവോരരവറഷന
ഇതിനായിമ്വന്്ട്്്േമന്്ങ്്ിലം്അ
ത്നലോമതമ്ഖയ്െപന്്്ിനടരടിഎട്
ത്്്മേന്്്ംഅതിനായിരത്്്രതി

നാല്വരരച്റ്്ിനടക്്്ന്്്മേന്്്ം
മചന്്ിത്്ലക്റ്്്മപ്്ട്ത്്ി.
ഇത്െംബന്്ിച്്്മൊത്െരാെത്്്
െപന്്്ിെറ്രടിരറയ്മെന്്്രറഞ്്റ
േനയ്്െപന്്്ിഇ.ചപദ്്്വശഖരനഇക്്ാ
രയ്ത്്ിലറേനയ്്േക്പ്്്മചവയ്്ണ്്ത്
മചയത്ിട്്്മണ്്ന്്്േയ്ക്്ൊക്്ി.വദശീ
യരാതവോരത്്ല്്രദ്്തിമയന്്്െ
പന്്്ിജി.സ്ധാേരനപര്തിരക്്വന
താേിമനതിര്ത്്ി.വസ്്്്റ്്്നഹവേയ്
മടഓരത്്ാണ്രദ്്തി.ഇക്്ാരയ്ത്്ി
ലമടനഡരേിളിച്്്നടരടിെവ്ീേരി
ക്്ാനാണ്മ്ഖയ്െപന്്്ിനിരവദശിച്്ത.്
വദശീയരാതഅവോറിറ്്ിൊനദണ്്
പര്ോരൊണ്നടരടി.മടനഡരേിളിച്്
വശഷംമതരമഞ്്ട്പ്്്നടത്്ിഫയല
റേനയ്,്ധനേക്പ്്്േള്മടഅംഗീോ

രംവനട്മെന്്്െപന്്്ിരറഞ്്്.
രിരിഇേിറ്്്350ര്രയക്്്്ം550ര്
രയക്്്്ംേിട്്്വപ്്ള1550ര്രയക്്്്
െരക്്ാരോങ്്്ന്്തിലമോടിയഅ
ഴിെതിയ്മണ്്ന്്ായിര്ന്്്വോ.എം.
മേ.മ്നീറിമ്്്ആവക്്രം.
ഐെിഎംആറിമ്്്അംഗീക്ത
നിരക്്ിലാണ്രിരിഇേിറ്്്ോങ്്്ന്്
മതന്്്ംഡിആരഡിഒ,െിപട്എന്്ീ
വേപദ്്്െരക്്ാരഏജനെിേള്മടഗ്
ണവെനെഉറപ്്്േര്ത്്ിയഉതര്ന്്
ങ്്ളാണ്ോങ്്്ന്്മതന്്്ംെപന്്്ിമേ.
മേ.നശലജഅറിയിച്്്.ഗ്ണവെന്്
യ്മടോരയ്ത്്ിലഒര്േിട്്്േീഴച്
യക്്്്ംതയാറമല്്ന്്്ംഏത്തരംഓ
ഡിറ്്ിങ്്ിനം്തയാറാമണന്്്ംെപന്്്ി
രറഞ്്്.

കോവിഡ:്നോതമംഗലംരള്്ി
ഏകറ്്ട്ക്്ാനികികല്്ന്്്കലകറ്്്ർ
മോച്്ി: വോതെംഗലം രള്്ി
വക്്െിലവോടതിയലക്്്യന
ടരടിേളഅേൊനിപ്്ിക്്ണ
മെന്്അവരക്്യ്ൊയിഎറ
ണാക്ളം ജില്്ാ േലകറ്്്രഎ
െ.്സ്ഹാെ്നഹവ്ക്ടതി
യില.മോേിഡ്േയ്ാരനം പര്
വദശത്്് ര്ക്്ൊമണന്്്ം
ഈൊഹചരയ്ത്്ിലയാവക്്
ബായെഭയില നിന്്് രള്്ി
ഏമറ്്ട്ക്്ാനാേിമല്്ന്്്ൊണ്
അവദ്്ഹംഅറിയിച്്ിരിക്്്ന്്
ത.്
ബലപര്വോഗത്്ില്മട ര
ള്്ിഏമറ്്ട്ക്്്ന്്ത്വെഖലയി
ല മോേിഡ് േയ്ാരനത്്ിന്
േഴിേവച്്ക്്്മെന്്റിവപ്്രട്്്ം
േലകറ്്്രവോടതിയിലെെര
പ്്ിച്്്. േമണ്്യന്മെ്്്് വോ
ണ െംബന്്ിച്് േിേരങ്്ള
അറിയിക്്ാന്ള്്വോടതിനി
രവദശത്്ിമ്്് രശ്്ാത്്ല
ത്്ിലാണ്നടരടി.രള്്ിഏമറ്്

ട്ക്്്ന്് ൊഹചരയ്മ്ണ്്ായാ
ലമോേിഡ്മപ്ൊവട്്വ്ക്ള
ലംഘിച്്്േിശവ്ാെിേളതടിച്്്
ക്ട്ന്്ൊഹചരയ്മ്ണ്്ാകം്.
നിലേിലവോതെംഗലംനഗര
െഭാരരിധിയില37വരരക്്്
മോേിഡ്സ്്ിരീേരിച്്ിട്്്ണ്്്.
വോടതി ഉത്്രവ് പര്ോരം
രള്്ിഏമറ്്ട്ത്്തിന്രിന്്ാ
മല േണ്്പ്്്റം മ്ള്്രിങ്്ാട്
സ്പ്്ര െമ്പ്രഡ് ഉണ്്ായി.
വോതെംഗലംൊരവോെനമച
റിയരള്്ിയം്രരിെരവം്േ
മണ്്യന്മെ്്്്വോണിലഉള
മപ്്ട്്തിനാല, ഏമറ്്ട്ത്്്
നേൊറണമെന്് േിധി നട
പ്്ാക്്ാനെെയംവേണമെന്്്
േഴിഞ്്യാഴച്െരക്്ാരവോ
ടതിയിലഅറിയിച്്ിര്ന്്്.വേ
പദ്്്വെനമയ നിവോഗിക്്്ന്്
ോരയ്ത്്ിലനിലരാടറിയിക്്ാ
ന വേപദ്്്െരക്്ാരം്ക്ട്ത
ലെെയംവോദിച്്ിട്്്ണ്്്.

മഹാരാഷ്ടര്യിൽ
അഞ്്്നില
കെട്്ിരം തെർന്്്
മം്നബ:െഹാരാഷ്പട്യില
റായ്ഗഡ്ജില്്യിമലെഹാ
ഡിലഅഞ്്്നിലയ്ള്്
രാരപ്്ിടെമ്ച്്യംതേര
ന്്്േീണ.്ഇന്്മലനേ
േിട്്്ആറ്െണിവോമടയാ
ണ്അരേടം.നാലപ്്വോ
ളംഅപ്്ാരട്്്മെന്്്്േള്ണ്്ാ
യിര്ന്്മേട്്ിടത്്ിമ്്്അ
േശിഷ്്ങ്്ളിലനിരേധി
യാള്േളക്ട്ങ്്ിക്്ിട
ക്്്ന്്തായാണ്പര്ാഥെിേ
റിവപ്്രട്്്.
25വരമരരക്്മരട്ത്്ി.
അറ്രവോളംവരരഅേ
ശിഷ്്ങ്്ളക്്ിടയിലഅേ
മപ്്ട്്ിട്്്ണ്്ാക്മെന്്്േര്
ത്ന്്്.150വലമറവരരാണ്
ഇേിമടതാെെിച്്ിര്ന്്മത
ന്്്ംറിവപ്്രട്്്ണ്്്.രത്്്
േരഷംമ്നപ്നിരെിച്്െ
മ്ച്്യൊണ്തേരന്്ത.്

നീറ്്്:വിനദശത്്്രരീക്്ാ
നകപദ്്്ങ്്ൾ്്അന്വദിക്്ില്്
നയ്്ഡല്്ഹി:മെഡിക്്ല്്പര്
വേശനത്്ിന്ള്്നീറ്്്രരീ
ക്്യക്്്്ഇന്്്യയ്ക്്്പ്റ
ത്്്രരീക്്ാവേപദ്്്ങ്്ള്്അ
ന്േദിക്്ണമെന്്ആേശയ്ം
സ്പര്ീംവോടതിതള്്ി.മെ
പറ്്്ംബര്്13ന്രരീക്്നട
ക്്ാനിരിമക്്ആേശയ്ംഅം
ഗീേരിക്്ാനാേിമല്്ന്്്മട
സ്്്്ിങ്ഏജന്്െിയം്മെഡി
ക്്ല്്േൗണ്്െില്്ഓഫ്ഇ
ന്്്യയം്അറിയിച്്്.ഇത്അം
ഗീേരിച്്ാണ്സ്പര്ീംവോട
തിതീര്ൊനം.
പര്ോെിേിദയ്ാരഥിേ
ള്്ക്്ായിേവദ്്ഭാരത്ദൗതയ്
ത്്ില്്ടിക്്റ്്്ൌേരയ്ംഒര്
ക്്ണമെന്്്ംവോടതിേയ്
ക്്ൊക്്ി.ഇത്െംബന്്ി
ച്്്വോളിെിറ്്ര്്ജനറലിന്
നിര്്വദശംനല്്േി.നീറ്്്രരീ
ക്്യക്്്്രാജയ്ത്്ിന്പ്റ
ത്്്രരീക്്ാവേപദ്്്ങ്്ള്്വേ
ണമെന്്്ആേശയ്മപ്്ട്്്പര്ോ
െിേിദയ്ാര്്ഥിേള്മടരക്്ി

താക്്ള്്െെര്്പ്്ിച്്ഹര്്ജി
യാണ്തള്്ിയത.്രാജയ്ത്്ി
ന്പ്റത്്്രരീക്്വേപദ്്്ം
വേണമെന്്ആേശയ്ംതള്്
ണമെന്്്മെഡിക്്ല്്േൗ
ണ്്െില്്ഓഫ്ഇന്്്യസ്
പര്ീംവോടതിയില്്ആേശയ്
മപ്്ട്്ിര്ന്്്.
രരീക്്എഴ്താനേിവദശ
ത്്്നിന്്്ംേര്ന്്േിദയ്ാ
ര്്ഥിേള്വടയം്രക്്േര്്ത്്ാ
ക്്ള്മടയം്േവ്ാറന്്്നഒ
ഴിോക്്്ന്്തിന്െംബന്്ി
ച്്തീര്ൊനംഎട്വക്്ണ്്ത്
െംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്േളാ
മണന്്്ംസ്പര്ീംവോടതി
േയ്ക്്ൊക്്ി.ഈആേശയ്ം
ഉന്്യിച്്്േിദയ്ാര്്ഥിേള്്ക്്്
െംസ്്ാനെര്്ക്്ാര്േമള
െെീരിക്്ാം.
നീറ്്്എഴ്താന്്വേണ്്ിേി
വദശരാജയ്ങ്്ളില്്നിന്്്ം
5000വ്ത്ളംവരരാണ്വേര
ളത്്ില്്എത്്്ന്്മതന്്്ഹ
ര്്ജിക്്ാര്്ക്്്വേണ്്ിഹാജരാ

യഅഭിഭാഷേന്്ഹാരീെ്
ബീരാന്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.രല
രം്മെപറ്്്ംബരആറിന്ന
ടക്്്ന്്മജഇഇരരീക്്എ
ഴ്തിയവശഷൊണ്നാട്്ിവല
ക്്്േര്ന്്ത.്
നീറ്്്രരീക്്നടക്്്ന്്ത്
മെപറ്്്ംബര്്13നം്.അതി
നാലേിവദശത്്്നിന്്്ംേ
ര്ന്്േര്മടേവ്ാറന്്്നഒ
ഴിോക്്ണമെന്്്ഹാരീെ്
ബീറ്്ാന്്ആേശയ്മപ്്ട്്്.
എന്്ാല്്വേരളംഇവപ്്
ഴാണ്മോേിഡിമ്്്ആഘാ
തംവനരിട്ന്്മതന്്്ംപര്തി
ദിനവേസ്േള്്2000ല്്അ
ധിേൊമണന്്്ംജസ്്്്ിെ്നാ
വഗശവ്ര്്റാവ്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
അതിനാലേവ്ാറന്്്നഒ
ഴിോക്്ാന്്വോടതിഉത്്ര
േിടിമല്്ന്്്ംഇക്്ാരയ്ത്്ില്്
ഉചിതൊയതീരൊനംെം
സ്്ാനെര്്ക്്ാരിന്എട്
ക്്ാമെന്്്ംമബഞ്്്േയ്ക്്
ൊക്്ി.

വിദയ്ാർഥികൾക്്്വനദ്്ഭാരത്ടിക്്റ്്്ലഭയ്മാക്്ണം:
സ്പര്ീംനോടതി

സവ്ർണക്്ടത്്ിലം്ലൈഫ്മിഷൻഅഴിമതിയിലം്മ്ഖയ്മനത്്്ിയ്ടടരാജിആവശയ്ടപ്്ട്്്ഇന്്ടൈ
ബിടജപിനിയമസഭയക്്്്മ്ന്്ിൽനടത്്ിയനപ്തിഷഷധത്്ിനിടടസംസ്്ാനനപ്സിഡന്്്്ടെ.സ്
ഷരനദ്്്ടനടൊൈീസ്അറസ്്്്്ടെയത്്നീക്്്ന്്്.
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നി ക ുതി ക ുടി ശി ക, 
ഒറ്്തവണതീർപ്്ാക്്ല
പദ്്തിനീട്്ലിൻ്്അംേീകാരം
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
നികുതിവകുപുുിവുുുഒറുുതുുവ
ണതീരപുുാകുുലപദുുതിനടപ
ടികളുവടതീയതിനീടുുാനുളുു
ധനബിലനിരയദശയഭദഗതി
കളകു്ുനിയമസഭയുവടഅം
ഗീകാരം.ബജറുുിവോപുുംസമര
പുുിചുുധനബിലുുിൻയമലനിര
യദശിചുുതീയതികളാൺുുനീടുുി
യതു.

ജിഎസ്ടിഇതരനികുതി
കുടിശികകളിലവയുാപാരിക
ളകു്ുഒറുുതീരപുുാകുുലഅവസ
രംവതരവഞുുടുകുുുനുുതിനു
ളുുസമുുതംഅറിയികുുാനു
ളുുതീയതിനവംബര30വവര
നീടുുി.ബജറുുിലജുപല31വ

വരയായിരുനുുുസമയം.തീരപു്ു
തുകഅടയുകുുുനുുതിനുളുു
തീയതിഅടുതുുമാരചു്ു31വ
വരയാകുുി.ബജറുുിലഡിസംബ
ര31വവരയാൺുുസമയംഅ
നുവദിചുുതു.

യകരളമുലയുവരധിതനികു
തി,യകപദുുുവിലപനനികുതി,
ആഡംബരനികുതി,കാരഷി
കാദായനികുതി,വോതുവില
പനനികുതി,സരൊരജുനിയ
മങുുളപപുകാരമുളുുകുടിശിക
കളകുുാൺുുഒറുുതുുവണതീര
പുുാകുുലപപുഖയുാപിചുുതു.1970
മുതലകണകുുില14,000
യോടിരുപയുവടകുടിശികയു
ണു്ു.വയുാപാരകളുവടയാഥാര

ഥയുബാധയുതതീരപുുാകുുലപ
ദുുതിയില3,000യോടിയായി
കുറയുവമനുുാൺുുഅനുമാനം.

പലിശ,പിഴപലിശഎനുുിവ
പുരണമായംുഒഴിവാകുുും.കു
ടിശികഒരുമിചു്ുഅടയുകുുുനുു
വരകു്ു,തുകയില60ശതമാ
നംഇളവുണുുാകംു.തവണക
ളാകുുിയാലഇളവു50ശതമാ
നവംു.

ആദയുതവണയിലഅടയു
യകുുണുുതുകയുവട20ശതമാ
നവംു,ബാകുുിനാലുതവണ
കളുമാൺുുനിശുുയിചുുിടുുുളുുതു.
വകുപുുുതലഅപുുീലഉളവപുു
വടയുളുുയകസുകളകുുുംപദുു
തിബാധകമാണ.ു

കക ടുുി ട നി ക ുതി യി ൽ  
30 ശ ത മാ നം വ ർ ധ ന 
തിരുവനനുുപുരം: റവനയുു വ
കുപു്ുഈടാകുുുനുുഒറുുതുുവണ
വകടുുിടനികുതിഘടനശാസ്
പതുീയമായി പരിഷ്കരിചുുുളുു
നിരയദശതുുിൻുുനിയമസഭയു
വടഅംഗീകാരം.തയദുുശസവുയം
ഭരണസുുാപനവയുതയുാസമിലുുാ
വത,എലുുാ യമഖലയിലംുനികു
തിവരധന30ശതമാനതുുില
കുടിവലുുനുു് ഉറപുുുവരുതുുുനുു
നിരയദശമാൺുുനടപുുാകുനുുതു.
ബിലഗവരണരഅംഗീകരിചുു്
വിജുുാപനംവെയുുുനുുയോവട
പുതിയനിരകുു്പപുാബലയുതുുി
ലവരംു.

ധനബിലുുിവലനിരയദശങുു
ളമുലംപഗുാമപഞുുായതുുുകളി

വലവകടുുിടനികുതിയിലവൻ
വരധന ഉണുുാകുവമനുു് ആ
യകുുപംഉയരനുുിരുനുുു.തുടര
നുുാണുശാസ്പതുീയമായപരിഷ്
കരണതുുിൻുു തീരുമാനിചുുതു.
വകടുുിടതുുിവുുുതറവിസ്തുതി
അടിസുുാനമാകുുിയാൺുു നി
കുതിനിരണയം.താമസികുുു
നുുതിനംുഅലുുാതുുതിനുമുളുു
വകടുുിടങുുളകു്ുവയുതയുസ്തനിര
കുുിലാൺുുനികുതി.

പുതിയനിരകുുനുസരിചു്ു
* പഗുാമപഞുുയതുുുകളിവല

താമസികുുാനുളുുവകടുുിടങുുള
കു്ുകുറഞുുഒറുുതുുവണനികു
തി1,950രുപയംുഉയരനുുനി
കുതി7,800രുപയംു.

*മുനിസിപുുാലിറുുികളിലയ
ഥാപകുമം3,500രുപ,14,000രു
പ.

*യോരപയറഷനുകളിലയ
ഥാപകുമം5,200രുപയംു21,000
രുപയംു.

മറുുുവകടുുിടങുുള:
*പഗുാമപഞുുയതുുില3,900

രുപകുറഞുുനിരകുു്.കുടിയ
തു23,400രുപ.

*മുനിസിപുുാലിറുുിയിലകുറ
ഞുുതു 3,900 രുപ, കുടിയതു
46,800രുപ.

*യോരപയറഷനുകളിലയ
ഥാപകുമം7,800രുപയംു70,200
രുപയംു.

ധനബില
സഭപാസാക്്ി
തിരുവനനുുപുരം:കഴിഞുു
ബജറുുിവോപുുംഅവതരിപുുി
ചുുധനബിലനിയമസഭപാ
സാകുുി.2020–21വലധന
വിനിയോഗബില,ഉപധ
നാഭയുരഥനകളംുപാസാ
കുുി.ധനമപനുുുിടി.എംയോമ
സ്ഐസകുബിലുുുകളഅ
വതരിപുുിചുുു.ബജറുുിലപപു
ഖയുാപിചുുഅധികവിഭവസ
മാെരണംനിരയദശങുുളംു
ആശവുാസനടപടികളംുഉള
വകുുളുുുനുുനിരയദശങുു
ളംുയഭദഗതിയംുഅടങുുു
നുുതാൺുുബില.വോവിഡു
സാെെരയുതുുിലസബജു
കറുു്ുകമുുിറുുിപരിയോധന
യംുെരചുുയംുഒഴിവാകുുി
യാൺുുബിലപാസാകുുിയ
തു.ബനുുവപുുടുുെടുുംതാല
കാലികമായിറദുുാകുുിനടപ
ടിപുരതുുിയാകുുി.

വിദയുാഭയുാസവാെനങുു
ളുവടനികുതിവരധനയില
പപുഡവറംുഉളവപുുവട20
സീറുുിനുമുകളിലായിരി
കുുുംനികുതിനിരകു്ുവര
ധനവയനു്ുധനമപനുുുിവയു
കുുമാകുുി.ബജറുുില20സീ
റുുിനുമുകളിലഎനുുായിരു
നുുുനിരയദശം.ജിഎസ്ടി
നിയമതുുിലയകപദുുുസര
കുുാരവരുതുുിയയഭദഗതി
കളകു്ുആനുപാതികയഭദ
ഗതികളസംസുുാനനിയമ
തുുിലംുവരുതുുിയുളുുനി
രയദശങുുളംുഅംഗീകരിചുുു.
ഫുുാറുുുകള,അപുുാരടു്ുവമനുുുു
കളഒഴിവകയുളുുവകടുുിട
ങുുളപകമാറുുംവെയുുു
യപുുളയകപദുുുമരാമതു്ുവ
കുപു്ുനിരകുുിലതറവി
സത്ീരണംഅടിസുുാന
തുുിലവിലനിരണയിചു്ുനി
കുതിഈടാകുുുവമനു്ുധന
ബിലുുിലയനരവതുുവയുകുു
മാകുുിയിരുനുുു.

ഉപധനാഭയുരഥനകളില
വതരവഞുുടുപു്ുഎനുുശീര
ഷകതുുില100യകാടിരുപ
യുവടനിരയദശവംുഅംഗീ
കാരമായി.തയദുുശവതര
വഞുുടുപു്ുനടയതുുണുുസാ
െെരയുതുുിലാണിതു.

ടോവിഡ്പബ്ിറേഡിട്്്
ആദയ്ദൗതയ്ംകാസർ്്റോട്്്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തു്ുവോവിഡുപപുതിയോധംശ
കുുമാകുുാൻുുസജുുമാകുുിവരു
നുു വോവിഡു പബുിയഗഡിവുുു
ആദയുസംഘംപരിശീലനംപു
രുുതുുിയാകുുിയസവനതുുിനിറ
ങുുുനുുു. കാസരുുയോഡുളുു
വോവിഡു പപുതിയോധ പപുവ
രുുതുുനങുുളാണുഇവരുവടആ
ദയു ദൗതയും. തിരുവനനുുപുരം
വമഡികുുലുുയോവളജിവുുുയന
തുതവുതുുിലുുനടനുുനാലുദിവ
സവതുുപരിശീലനംപുരുുതുുി
യാകുുിയ 26 സിഎഫഎുലടി
സിവോവിഡുപബുിയഗഡുമാരാ
ണുസംഘതുുിലുളുുത.ുഇനുുു
രാവിവല10മണികുു്വസൻുുപടു

ലുുയസുുുുഡിയതുുിലുുമുഖയുമപനുുുി
പിണറായിവിജയൻുുഈസം
ഘവതുുയാപതുയാകുുും.ആയോ
ഗയുവകുപു്ുമപനുുുിവക.വക.പശ
ലജഅധയുകുുതവെികുുും.

യോ. എസ.്എസ.് സയുതു
ഷ്കുമാറിവുുുയനതുതവുതുുിലാ
ണുനാലുദിവസവതുുപരിശീ
ലനംനലുുകിയത.ു

ഇവരുുവകുുലുുാം സിഎഫഎു
ലുുടിസികളിലുുയനരിടുുുളുുപരി
ശീലനമാണു നലുുകിയത.ു ഇ
ൻുുവഫകുുൻുുകൺുുയപുടാളുു,യബ
സികുപലഫുസയപുുരുുടുു്,എയ
രുുയവ മായനജുവമുു്ു, അഡവുാ
ൻുുസഡ്ുഎയരുുയവമായനജുവമ
ുു്ു, വമഡികുുലുു യപുപായടുുയോ

ളുു,വോവിഡുയപുപായടുുയോളുു,
സാംപിളുു വടസുുുുിങ,ുസുരകുുാ
മാനദണുുങുുളുു,പിപിഇകിറുുി
വുുു ഫലപപുദമായ ഉപയോഗം
തുടങുുിവയിലാണു പരിശീല
നംനലുുകിയത.ു

സംസുുാനതുു് വസപറുുുംബ
യോവടവോവിഡുവയുാപനംകു
ടുവമനുു വിദഗധു അഭിപപുായ
വതുുതുടരുുനുുാണു പബുിയഗഡി
നുരുപംനലുുകിയത.ുയോകറുുു
രുുമാരുവടയംുമറു്ുആയോഗയുപപു
വരുുതുുകരുവടയംു യസവനം
കുടുതലായിആവശയുമുണു്ു.ഫ
സുു്ുുപലൻപടുീറുു്വമുു്ുവസുുുറി
ലുുആവശയുമായയോകറുുുരുുമാ
രുു,നഴുസുമാരുു,ഫാരുുമസിസു്ുുു,ല
യോറടുുറി വടകുനീഷയുൻുു, മറുു്
ആയോഗയു പപുവരുുതുുകരുു തുട
ങുുിവിവിധവിഭാഗങുുളിലുുഉ

ളുുവപുുടുനുുവരാണു പബുിയഗഡി
വലഅംഗങുുളുു.

വോവിഡു 19 ജാപഗുത യോ
രുുടുുലുുവഴിപബുിയഗഡിലുുരജിസുുുു
രുു വെയതു യസവനതതപുുുരരാ
ണുഅംഗങുുളായിരികുുുനുുത.ു
അടുതുുബാചുുിവുുു പരിശീല
നം വമഡികുുലുു യോവളജിലുു
ആരംഭിചുുു.

തീപവുപരിെരണ വിഭാഗങുു
ളിലുു യോലി വെയുുുനുുവരുുകുു്
ഐസിയുവിലുുയനരിടുുുളുു10
ദിവസവതുു പരിശീലനമാണു
നലുുകുനുുത.ു

വോവിഡുപബുിയഗഡിലുുയെ
രാൻുു
https://covid19jagratha.kerala.ni
c.in/എനുു യോരുുടുുലുുവഴിഓ
ൺുുപലൻരജിസ്യപുടഷൻുുനട
തുുാം.

സ്  നന  ഹ സാ  തുുുവ  നം പ  ദുു  തി  കു്ു 
19 നൊ  ടി  യ ു കട ഭ  ര  ണാ  ന ു മ  തി 
തിരുവനനുുപുരം:കാസരുുയോഡുജിലുു
യിവലഎൻുുയോസളുുഫാൻുുദുരിതബാ
ധിതരുുകുുായി യകരള സാമുെയു സുര
കുുാമിഷൻുുമുയഖനനടപുുിലാകുുുനുുസ്
യനെസാനുുുവനംപദുുതിയകുു്ു19യോ
ടിരുപയുവടഭരണാനുമതി.ഓണതുുി
നുമുൻപുഎൻുുയോസളുുഫാൻുുദുരിത
ബാധിതരുുകുു്ആനുകുലയും ലഭയുമാകു
നുുരീതിയിലുുഅടിയനുുരനടപടികളുു
സവുീകരികുുാൻുുസാമുെയുസുരകുുാമി
ഷനുനിരുുയദശംനലുുകിയിടുുുവണുുനു്ുആ
യോഗയുവകുപുുുമപനുുുിവക.വക.പശലജ.

സ്യനെസാനുുുവനംപദുുതിയിലുവട
എൻുുയോസളുുഫാൻുുദുരിതബാധിതരു
വടലിസുുുുിലുുഉളുുവപുുടുുവരുുകു്ുപപുതിമാസം
വപൻുുഷൻുുനലുുകുനുുു.ദീരുുഘകാലെി
കിതുുആവശയുമുളുുതംുയോഗാവസുു
യിലുളുുവരംു വോഴിവലടുകുുാനാകാ
വതവീടുുിലുുകഴിയുനുുവരായവരിലുുത

യദുുശസുുാപനങുുളുുമുയഖനവികലാംഗ
വപൻുുഷൻുുലഭികുുുനുുവരുുകു്ു1,700രുപ
യംു വപൻുുഷൻു ലഭികുുാതുുവരുുകുു്
2,200രുപയംുഎൻുുയോസളുുഫാൻുുദു
രിതബാധിതരായ മറുു് യോഗികളുുകുു്
1,200രുപവീതവംുപപുതിമാസംധനസ
ൊയംനലുുകുനുുു.

ദുരിതബാധിതരുവട 50,000മുതലുു
മുനുുുലകുുംരുപവവരയുളുുകടബാ
ധയുതകളുുഎഴുതിതുുളുുി.സാമുുതുുിക
സൊയമായി171.11യോടിരുപ,െികി
തുുയകുുുായി15യോടി,വപൻുുഷനായി
25യോടി,സ്വപഷയുലുുആശവുാസകിര
ണതുുിനു1.75യോടി,സ്യോളരുുഷിപുുി
നു67ലകുും,വായപുഎഴുതിതളുുുനുു
തിനു6.83യോടിഉളുുവപുുവട221യോടി
രുപയോളമാണു ഇതിനകം നലുുകിയ
ത.ുപുരുുണമായംുകിടപുുിലായയോഗിക
ളുു,മാനസികപരിമിതിയുളുുവരുുഎനുുീ

വിഭാഗതുുിലുുവപുുടുനുുവരുുകുു്അഞുു്ല
കുും രുപ വീതം ധനസൊയംകുടാ
വതസൗജനയുെികിതുുയംുപപുതിമാസ
വപൻുുഷനംുനലുുകിവരുനുുു.

കാസരുുയോഡുമുളിയാരുുവിവലുുജിലുു
എൻുുയോസളുുഫാൻുു പുനരധിവാസ
വിവലുുജിവുുു നിരുുമാണ പപുവരുുതുുനം
തുടങുുി.ദുരിതബാധിതരുവടയംുജിലുു
യിവലമറുുുഭിനുുയശഷിയുളുുകുടുുികളു
വടയംുശാരീരികവംുമാനസികവുമായ
സമപഗുവംു ശാസപ്തുീയവുമായ പുനര
ധിവാസംലകുുുയമാകുുിയാണുസാമുെയു
നീതിവകുപുുിനുകീഴിലുുവിവലുുജുസുുാ
പികുുുനുുത.ുഏറുുവംു കുടുതലുുദുരിതം
അനുഭവികുുുനുുഎൻുുയോസളുുഫാൻുു
ബാധിതരായകുടുുികളുവടസമപഗുഉനുുമ
നതുുിനംുപഠനതുുിനുമായിമാതുകാ
ശിശുപുനരധിവാസയകപദുുുങുുളുുസുുാ
പിചുുു.
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ഹരിയാന മഖുയുമനതുുുികു്ു കൊവിഡ ു19
സുുിരീകരിചുുു
െണുുിഗഡ:ുെരിയാനമുഖയുമപനുുുിമയോെരലാലഖടുുറിനുവോ
വിഡു19സുുിരീകരിചുുു.കഴിഞുുദിവസംവോവിഡു19സുുിരീക
രിചുുയകപദുുുജലശകുുിമപനുുുിഗയജപദുുുസിങുവശഖാവതുുുമായിഒ
രാഴെുമുൻപുകുടികുുാഴെുനടതുുിയിരുനുുുഖടുുര.വശഖാവതുുി
നുയോഗംസുുിരീകരിചുുയോവടകവുാറപുുുനിലായിരുനുുുഅയദുു
െം.തനികുുുയോഗംസുുിരീകരിചുുസാെെരയുതുുിലഅടുതു്ുഇ
ടപഴകിയവരകവുാറപുുുനിലയോകണവമനു്ുഖടുുരഅഭയുരഥിചുുു.
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പഞ്്യത്്്കളിൽക്റഞ്്ഒറ്്ത്്വണനിക്തി1,950ര്പ

നിക്തിടവട്്ിപ്്്:നടപടികള്്
കർ്്ശനമാക്്ിയതായി
രവീപദ്്്ക്മാർ്്
വോചുുി:നികുതിവവടുുിപുുുനട
തുുാൻുുപശുമികുുുനുുവരുുവകുുതി
വരയുളളനടപടികളുുകരുുശന
മാകുുിയതായിസംസുുാന ഇ
ൻുുകംടാകുസ്പപുിൻുുസിപുുലുുെീ
ഫുകമുുിഷണരുുരവീപദുുുകുമാരുു.
ഇടപാടുകവളലുുാം ഡിജിറുുലാ
കുുിയയോവട എലുുാ നികുതി
വവടുുിപുുുകളംുപിടികുുവപുുടംു.

ഇൻുുസുുുുിറുുുയുടുു് ഓഫു ൊരുുയടുു
രുുഡുഅകുുൗണുുുു്ുസ്ഓഫുഇ
നുുുയ(ഐസിഎഐ)എറണാ
കുളംപബുാഞുുിവുുുആഭിമുഖയു
തുുിലുുഡയറകറുു്ുടാകുസസ്എ
നുുവിഷയതുുിലുുസംഘടിപുുി
കുുുനുുഅഞുുുദിവസംനീണുുു
നിലുുകുുുനുുവവരുുെവുലുുവസമി
നാരുുഉദഘുാടനംവെയതുുസം
സാരികുുുകയായിരുനുുുഅയദുു
െം.

വകാവിഡുകാലതുു്ജനങുു
ളുവടബുദുുിമുടു്ുമനസിലാകുുി,
മുൻുുവരുുഷങുുളിവല അധിക
നികുതിപിരിചുുതിലുുനിനു്ുഏ
പപുിലുുഒനുുിനുയശഷം88,652
യോടി രുപ നികുതിദായക
രുുകുു്തിരിചുുുനലുുകി.അതിലുു
28,180യോടിരുപ25ലകുുംവ
രുനുുവയുകുുിഗതനികുതിദായ
കരുുകുുാവണനുുുംഅയദുുെംപ
റഞുുു.

ഐസിഎഐ വസൻുുപടുലുു

കൗൺുുസിലുു അംഗം ബാബു
ഏപബുൊംകളുുിവയലിലുു,എ
സ്ഐആരുുസിമുൻുുവെയരുുമാ
നംുഅംഗവുമായ യോയോൻുു
വക.യോരുുജുഎനുുിവരുുമുഖയുാ
തിഥികളായിരുനുുു.ഐസിഎ
ഐ എറണാകുളം പബുാഞുു്
വെയരുുമാൻുു യോയിവരുുഗീസ,്
വസപകുടുുറിവക.വി.യോസ,്പി.
ആരുു.പശുീനിവാസൻുു,സലിംറ
ഷീദ,ുരഞജുിതു്ുവാരയുരുുഎനുുി
വരുുപപുസംഗിചുുു.

യോയമുുതുുുരിലുുനിനുുു
ളുുവി.രാമനാഥുവസമിനാരുുന
യിചുുു.ഇനു്ുൊരിറുുബിളുുസുുാ
പനങുുളുുകുുുളുു നികുതിഎ
നുുവിഷയതുുിലുുതിരുപുുതിയി
ലുുനിനുുുളുുഇ.ഫലുുഗുണകു
മാരുു, നാവള ആദായനികുതി
നിയമതുുിലുുറിയലുുഎയസുുുുറുു്
ഇടപാടുകളുു വരുതുുിയ മാറുു
ങുുളുുസംബനുുിചുു് വെപനുു
യിലുുനിനുുുളുു ടി. ഭാനുയശഖ
രുു,27-നുആദായനികുതിനിയ
മതുുിവലപിഴകളുുസംബനുുി
ചു്ുമംുപബയിലുുനിനുുുളുുജഗ
ദീഷ്പഞുുാബി,28-നുഅനുുാ
രാഷ്പടു നികുതികളിലുു അടു
തുുിവടയുണുുായമാറുുങുുളുുസം
ബനുുിചുു് തിരുപുുതിയിലുുനി
നുുുളുുഇ.പെതനയുഎനുുിവ
രുുകുുാസുകളുുനയികുുും.

സപ്ീക്്ർടക്്തിറരപപ്തിപക്്ം;
സഭയിലപപ്തിറേധബാനർ
തിരുവനനുുപുരം:സപ്ീകുുരവകുുതി
വരഅവിശവുാസപപുയമയംെരചുുവെ
യുുണവമനുുാവശയുവപുുടുുു നിയമസഭ
യിലപപുതിപകുുബെളം.ധനകാരയു
ബിലുുുകള പാസാകുുുനുുതിനായി
വോവിഡുയപുോയടുുയുകുളിലയെര
നുുപതിനാലാം യകരള നിയമസഭ
യുവടഇരുപതാംസയമുുളനതുുിവുുു
തുടകുുംബെളതുുില.

അനുുരിചുുഅംഗങുുളകുുുളുുഅ
നുയോെനം കഴിഞുുയുടൻ സര
കുുാരിവനതിരായഅവിശവുാസ പപു
യമയയോടുുീസിനുസതീശൻഅവത
രണാനുമതിയതടാനായിഎഴുയനുു
റുുയോവടപപുതിപകുുാംഗങുുള"സവുര
ണകുുടതു്ു,പലഫുമിഷൻതുടങുുി
യപദുുതികളിലുവടഅഴിമതിയില
മുങുുികുുുളിചുുപിണറായിവിജയൻ

സരകുുാരരാജിവയകുുുുക'എവനുു
ഴുതിയ ബാനര ഉയരതുുികുുാടുുുക
യംു മുപദുാവാകയും വിളികുുുകയംു
വെയതു.ുഇതുഭരണ-പപുതിപകുുവാ
യകുുറുുതുുിനുകാരണമായി.ബെള
തുുിനിടയിലംുയോടുുീസിനുഅനുമ
തിനലകുനുുതായിസ്പീകുുരഅറി
യിചുുു.

സ്പീകുുര അനുമതി നലകിയ
തിനു പിനുുാവല സപ്ീകുുരവകുുതി
വരഅവിശവുാസപപുയമയംെരചുുവെ
യുുണവമനുുാവശയുവപുുടുു് പപുതിപകുു
യനതാവുരയമശുവെനുുിതുുലഎഴു
യനുുറുുു.അവിശവുാസപപുയമയയനാടുുീ
സിവനാപുുംസവുരണകുുടതുു്യകസി
വല പപുതിയുമായിഅടുതുുബനുു
മുളുുസ്പീകുുരസഭനിയപനുുുികുുു
നുുതുശരിയവലുുനുുുംഅയദുുെംസുുാ

നംഒഴിയണവമനുുുമുളുുപപുയമയവു
മുവണുുനുുുവെനുുിതുുല.സ്പീകുുര
പദവിയുവടമെനീയതയംുമാനയുത
യംുകാതുുുസുകുുികുുുനുുതിനായി
സുുാനതുുുനിനു്ുഒഴിഞു്ുസ്പീകുു
രഅംഗങുുളകുുിടയിലവനുുിരികുു
ണവമനുുും വെനുുിതുുല ആവശയു
വപുുടുുു.

സ്പീകുുരവകുുതിരായ യോടുുീസ്
െരചുുയവുകുുടുകുുണവമങുുില15ദിവ
സംമുമു്ുയോടുുീസ്നലകണവമനുുാ
ണുെടുും.ഭരണഘടനഅനുസരിചുുു
മാപതുയമപപുവരതുുികുുാൻആകുഎ
നുു്സപ്ീകുുര മറുപടിനലകി.പി
നുുാവലഅവിശവുാസപപുയമയയോടുുീ
സ്െരചുുവെയുുുനുുതിനുഭരണപകുു
തുുിവുുു അനുമതി നലകുനുുതി

നായിമുഖയുമപനുുുിവയസ്പീകുുരകുു
ണിചുുു.തുടരനു്ുസംസാരിചുുമുഖയുമ
പനുുുിഅഞു്ുമണികുുുരയനരംെരചുു
വെയുുാവമനു്ുവയുകുുമാകുുി.

െടുും അനുസരിചുുാണു സപ്ീകുു
വറനീകുുാനുളുുയോടുുീസ്നലകിയ
വതനു്ുഎം.ഉമുുരപറഞുുു.നിങുുള
കുു് വിമരശികുുാനുളുുഅവകാശ
വതുുസംരകുുികുുുനുുതിവോപുുംഭ
രണഘടനപരമായബാധയുതസംര
കുുിയകുുണുുതുവണുുനുുുംസ്പീകുുര
പപുതിപകുുയുതുടു പറഞുുു. എ
നുുാലസ്പീകുുറിവുുുഅഭിപപുായ
യുതുടുപപുതിപകുുംയോജിപുു്പപുക
ടിപുുിചുുിലുു.

തുടരനു്ുനിയമമപനുുുിഎ.വക.ബാ
ലൻഇടവപടുുു.പപുതിപകുുയനതാവി

യോടുആയോെിചുുാണുമുഖയുമപനുുുി
നിയമസഭയെരാനുളുുതീരുമാനവമ
ടുതുുത.ു

സപ്ീകുുരവകുുതിരായ പരാമര
ശംസഭായരഖയിലഉളവപുുടുതുുരു
വതനുുും എ.വക. ബാലൻ. മുഖയുമ
പനുുുിതയനുുടുസംസാരിചുുകാരയുംപപു
തിപകുുയനതാവുഅംഗീകരിചുുു.എ
നുുാലസ്പീകുുരവകുുതിരായപപുയമ
യം െരചുു വെയുുണവമനുു്അയദുുെ
യുതുടുആവശയുവപുുടുുിരുനുുു. ഇതു
സംബനുുിചുുകുറിപുു്താൻ മുഖയുമ
പനുുുിയുവട ഓഫീസിയലകുു് വോടു
തുു്അയചുുിരുനുുു.അനുു് യെരനുു
കയുാബിനറുുിലനിയമമപനുുുിപവങുുടു
തുുിരുനുുിലുു.അയദുുെംപാലകുുാടാ
യിരുനുുുവവനുുുംവെനുുിതുുല.

ഞാൻനിസഹായൻ:സ്പീക്്ർ
തിരുവനനുുപുരം:തനിവകുുതിരായഅവിശവുാസപപുയമയയോടുുീസ്െ
രചുുയവുകുുടുകുുുനുുവിഷയതുുിലതാൻനിസൊയനാവണനു്ുസ്പീ
കുുരപി.പശുീരാമകുഷണ്ൻപറഞുുു.അജണുുയിലഇലുുാതുുവിഷയ
മാണുപപുതിപകുുംഉനുുയികുുുനുുത.ു

ഈമാസം12നുമപനുുുിസഭയെരനുുാണുസഭാസയമുുളനംനിശുുയി
ചുുത.ുഅകുുാരയുംഗവരണവറഅറിയിചുുു.പവകിടു്ുഗവരണരഅനുമ
തിയംുനലകി.13നുവിജുുാപനംപുറതുുിറകുുി.14നുഅതുഅംഗ
ങുുളകുുുംനലകി.െിലപപുയതുയകസാെെരയുങുുളിലസഭയെരുനുുവി
വരംഅംഗങുുവളഅറിയികുുുനുുതിനായിഓൺപലൻഅടകുുമുളുു
സൗകരയുങുുളഉപയോഗികുുാറുവണുുനുുുംസ്പീകുുരവിശദീകരികരി
ചുുു.വിമരശികുുാൻപപുതിപകുുതുുിനുഅവകാശംഉളുുതുയോവല സ്
പീകുുരഎനുുനിലയിലഭരണഘടനസംരകുുിയകുുണുുബാദുുുയതയംു
തനികുുുവണുുനു്ുപശുീരാമകുഷ്ണൻവിശദീകരിചുുു.

അനാവശയ്ചെലവ്
23.66കോടി:സിഎജി
സവുനുുംജലഖകനുു
തിരുവനനുുപുരം:വിവിധപ
ദുുതികളിലുു ഉളുുവപുുടുതുുി
അനാവശയുമായിസംസുുാന
സരുുകുുാരുു23.66യോടിരുപ
വെലവാകുുിവയനുു്സിഎജി
റിയപുുരുുടു്ു.

അനധികുത െീനവലക
ളുവടഉടമസുുരുുകുു്നഷുുപരി
ൊരമായി92.5ലകുുംരുപ
നലുുകിയതിനുപുറയമ88.80
ലകുും രുപ അവരുുകുു് വീ
ണുുുംനലുുകി.യോഡുനിരുുമാ
ണപപുവരുുതുുിയിലുുഉപയോ
ഗിചുുബിറുുുമിവുുുവിലകുതയു
മായിഈടാകുുാതുുതിനാലുു
99.72ലകുുംരുപകരാറുകാ
രുുകുു്അധികമായി നലുുകി.
യോഡു നിരുുമാണങുുളിലുു
സാങുുതപുുുിക വലവലുു അള
വുകളംു വതറുുായ കണകുുു
കുടുുലുകളംുകാരണംകരാ
റുകാരുുകു്ു1.54യോടിഅനു
വദനീയമലുുാവത സരുുകുുാരുു
കപമാറിവയനുുും സിഎജി
റിയപുുരുുടുുിലുുപറയുനുുു.

കരാറുകാരിലുുനിനുു്കട
പപതുങുുളുു പകകാരയും വെ
യുുുനുുതിലുു വകുപുുുതല വീ
ഴചുുുയുണുുായതിനാലുു അവ
രുുകുു് അരുുെതയിലുുാവത
15.73യോടിരുപആനുകു
ലയുങുുളുു നലുുകുകയംു 1.34
യോടിയുവടഅധികസാമുു

തുുികബാധയുത ഉണുുാകുക
യംുവെയതു.ുദരുുഘാസുകളുു
തീരുുപുുുകതപുുുികുുുനുുതിലുു
കാലതാമസമുണുുായതിനാ
ലുു3.17യോടിയുവടഅധിക
ബാധയുതയംു സരുുകുുാരിനു
ണുുാവയനുു്സിഎജികവണുു
തുുി.

ഇതിനുപുറയമയലുുടുുിങു
പതുിയവണിസുപുുരമാരുുകുുറുു്
വപുപാജകുുിനായിയോടുുുകളുു
വാങുുിയതിനു 1.82 യോടി
യുവടനഷുുവംുസെകരണ
സംഘങുുളിലുുനിനുുുളുുഓ
ഡിറുു് ഫീസ് യശഖരികുുുനുു
തിലുു ഉണുുായ വീഴചുുു കാര
ണംസരുുകുുാരിനു ലഭിയകുു
ണുു16.69യോടിരുപയംുസ
െകരണസംഘങുുളുവടലാ
ഭവിെിതമായ95.44ലകുും
രുപയംുഇതുവവരലഭിചുുിടുുി
ലുു.

തീരയദശനിയപനുുുണയമ
ഖലകളിലുുപദുുതികളുുനട
പുുാകുുുനുുതിലുു സിആരുുഇ
വസഡുവിജുുാപനംപാലി
കുുാതുുതിവനതുുുടരുുനുു്മു
നുുുപദുുതികളിലുു8.97യോ
ടിരുപപകുമവിരുദുുമായിവെ
ലവാകുുുകയംുരണുുുപദുുതി
കളുുകു്ുകിയടുുണുു9.55യോടി
രുപയുവടയകപദുുുസരുുകുുാരുു
സൊയം നഷുുവപുുടുകയംു
വെയുവതനുുും സിഎജി ക
വണുുതുുി.

സപല്്റോസബ്സിഡിഉതപ്ന്്ങ്്ളില്്
വര്ത്്ിയത്7.94റോടിയ്ടടനഷ്്ം
തിരുവനനുുപുരം:സംയോജിത യോ
ഫറുുു്വവയറിലുുാതുുതിനാലുു സപലുു
യോയകുുു്സബുസിഡി ഉതപുുുനുുങുുളുു
വാങുുുനുുതിലംുവിപണനംനടതുുുനുു
തിലുമുണുുായപിഴവുകാരണംഈവ
രുുഷമുണുുായതു7.94യോടിയുവടനഷുും.

സപലുുയോയുവടഔടു്ുലറുുുകളുു,ഡി

വപുുകളുു,വെഡുഓഫിസുകളുുഎനുുി
വിടങുുളിലുു ഉതപുനുുങുുളുവട കണ
കുുും ആവശയുകതയംു ഏയോപിപുുി
കുുുനുുതിലുണുുായ പിഴവു കാരണമാ
ണിതുസംഭവിചുുവതനുുാണുസിഎജിയു
വടകവണുുതുുലുു.

ഏയോപനമിലുുാതായയോവട സ

പലുുയോഔടു്ുലറുുുകളിലുുഉതപുനുുങുു
ളുുകുനുുുകുടുകയംുഒയരഉതപുനുുങുു
ളുുതവനുുവിവിധനിരകുുുകളിലുുഒയര
മാസങുുളിലുുഒനുുിലധികംതവണവാ
ങുുുകയംു വെയുുുനുുഅവസുുയുണുുാ
വയനുുുംസിഎജിറിയപുുരുുടുുിലുുപറയു
നുുു.

റോഡ്പരിപാലനം:ഗ്ണനിലവാര
പരിറോധനഅപരയ്ാപത്ം
തിരുവനനുുപുരം:15ലകുുംരുപയിലുുകുടുതലുുചെലവുക
ണകുുാകുുുനുുജോലികളിലുുചൊതുമരാമതു്ുവകുപു്ുനടതുുി
യഗുണനിലവാരനിയനനുുുണപരിജോധനഅപരയുാപതുമാ
യിരുനുുുചവനു്ുസിഎജിറിജപുുരുുടു്ു.നിരുുബനുുമായംുനടജതുു
ണുുഫീലുുഡുപരിജോധനനടതുുാതുുിനാലുുനപുവുതുുികളുചട
ഗുണനിലവാരതുുിലുുവീഴചുുുയുണുുാകുകയംുഓഡിറു്ുപരി
ജോധിചുു92നപുവുതുുികളിലുു611.85ജോടിരുപയുചട92പ
ദുുതികളുുശരിയായിനടതുുിയിടുുിചലുുനുുുംസിഎജികചണുു
തുുി.പരിജോധനനടതുുുനുുഉജയുയാഗസുുരുുമുനുുകുടുുിഅറി
യിചു്ുസനുുരുുശനംനടതുുിതുപതുികരമായപരിജോധനാഫ
ലങുുളുുനലുുകുകയായിരുനുുുചവനുുുംബിലുുുകളുുപാസാകുുി
തുകനലുുകുകയായിരുനുുുചവനുുുംസിഎജിറിജപുുരുുടുുിലുുപ
റയുനുുു.

പര് തയ് ക്് നി ക ്തി വെ ര്്ചവ് ല്് വെ മി നാ റി ന ്ത ്ട ക്് മാ യി
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കിം സോങ ്ഉൻ സോമയിൽ, 
അധികാരം സസോദരിക്്്? 
സിയ്ൾ:ഉത്്രനോറിയൻഏകാധി
രതികിംകോങ്ഉൻകോമയിനലന്്്
റികപ്്ർട്്്.കിമ്്ിന്്്സകോേരികിം
കോകോങ്അധികാരംഏനറ്്ട്നത്്
ന്്്ംകേശീയ,അത്്ാരാഷ്ഗട്കാരയ്ങ്്
ൾഇവരാനണന്്്നിയഗത്്്ിക്്്ന്്നത
ന്്്ംറികപ്്ർട്്ിൽരറയ്ന്്്.അകത
സമയം,കിംകോങ്ഉൻമരിനച്്ന്്്ം
റികപ്്ർട്്്കള്ണ്്്.
േക്്ിണനോറിയൻമ്ൻഗര്സിഡ
്്്്കിംകഡജംരിന്്്സഹായിയായി
ര്ന്്ചാങ്കോങ്മിന്്ിനനഉദ്്രി
ച്്ാണ്കിംകോങ്ഉൻകോമയിനല
ന്്റികപ്്ർട്്്കൾ.രാഷ്ഗട്ീയകാരയ്
നസഗക്ട്്റിയായം്കറ്്്്റ്്്അഫകയഴ്സ്
കോണിറ്്റിങ്ഓഫിസ്കമധാവിയാ
യം്കസവനമന്ഷഠ്ിച്്ചാങ്കോങ്
മിൻസമ്ഹമാധയ്മത്്ില്നടയാണ്
ഇക്്ാരയ്ങ്്ൾരങ്്്വച്്ത.്ഭരിക്്ാൻ
കഴിയാത്്നിലയിൽകോരംമ്ലം
അവശനാക്കകോഅട്്ിമറിയില്നട
നീക്്ംനചയ്്നപ്്ട്കകോനചയത്ാല
ല്്ാനതഒര്ഉത്്രനോറിയൻകനതാ

വം്അധികാരംമനറ്്രാൾക്്്കക
മാറിനല്്ന്്്ചാങ്കോങ്മിൻരറയ്
ന്്്.

കമയ്യ്രണ്്ിന്ഒര്ഫാകറ്്്റിഉ
ദേ്ാടനത്്ിനാണ്കിംഅവസാന
മായിനോത്കവേിയിൽഗര്തയ്ക്്നപ്്
ട്്ത.്രിന്്ീട്കിംകോരശയ്്യിനല
ന്്്ംകോമയിനലന്്്മ്ൾനപ്്നടറി
കപ്്ർട്്്കൾപ്റത്്്വന്്ിര്ന്്്.
എന്്ാൽ,കിംമരിനച്്ന്്ാണ്ഉത്്
രനോറിയൻവിേഗധ്നായമാധയ്മഗര്
വർത്്കൻകോയ്കാലിയ്നടവില
യിര്ത്്ൽ.ഉത്്രനോറിയയ്നടഭര
ണതലത്്ിൽനിർണായകമായമാറ്്
ങ്്ൾസംഭവിച്്്നോണ്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്അത്നോണ്്ാണ്കിമ്്ിന്്്ആ
കോരയ്ാവസ്്നയക്്്റിച്്്ക്തയ്മായ
വിവരങ്്നൊന്്്ംനൽകാത്്ത.്കിം
കോങ്ഇൽമരിച്്കപ്്ൾമാസങ്്ൾ
ക്്്കശഷമാണ്ഉത്്രനോറിയഇ
ക്്ാരയ്ംസ്്ിരീകരിച്്ത.്
കിംകോങ്ഉന്്ിന്്്കാരയ്ത്്ിലം്
സകോേരിഅധികാരകമൽക്്്കയം്
കകസരയ്റപ്്ിക്്്കയം്നചയത്കശ
ഷകമഗര്ഖയ്ാരനമ്ണ്്ാക്എന്്്ം
കോയ്കാലി.

രാഹൽ് അങ്്നെ പറഞ്്ിനല്ന്്്് 
ഗല്ാം െബിയം്
നയ്്ഡൽഹി:ബിനജരിയ്നട
രക്്ാളിത്്കത്്നടയാണ്ഒ
ര്വിഭാരംകനതാക്്ൾ
കോണിയരാന്്ിക്്്ക
നത്്ഴ്തിയനതന്്്ഗര്വർ
ത്്കസമിതികോരത്്ിൽ
രാഹ്ൽരാന്്ിരറഞ്്ിട്്ി
നല്്ന്്്കോരത്്ിൽരനക്്ട്
ത്്ഗ്ലാംനബിആസാദം്
വയ്ക്്മാക്്ി.ഒര്വിഭാരം
മാധയ്മങ്്ൾനതറ്്ായവാർ
ത്്ഗര്ചരിപ്്ിക്്്കയാണ.്
കോരത്്ിൽഞങ്്നളഴ്തി
യകത്്്ബിനജരിക്്്കവ
ണ്്ിയാനണന്്്രാഹ്ൽരാ
ന്്ിരറനഞ്്ന്്്ംഅത്
നതളിയിക്്ാൻതാൻആവ

ശയ്നപ്്നട്്ന്്്ം
രറയ്ന്്ത്വാ
സത്വവിര്ദ്്
മാണ.്ഗര്വർ
ത്്കസമിതി
യികോപ്റ
കത്്അകദ്്ഹം
അങ്്നനആകോരിച്്ിട്്ില്്-
ഗ്ലാംനബിരറഞ്്്.
കോണിയആശ്രഗത്ി

യിലായിരിക്്്കപ്്ൾഇങ്്
നനനോര്കനത്്ഴ്തിയതി
ന്രിന്്ിൽബിനജരിനയ
സഹായിക്്്കഎന്്ലക്്്യ
മ്ണ്്്.ബിനജരിയ്നടരക്്ാ
ളിത്്കത്്നടയാണ്ഈ
നീക്്ം-കത്്ിന്്്സമയ

നത്്കോേയ്ംനച
യത്രാഹ്ൽക്റ്്
നപ്്ട്ത്്ിനയന്്ാ
യിര്ന്്്റികപ്്ർട്്്കൾ.അ
ങ്്നനഎനത്്ക്്ിലം്ബ
ന്്ംനതളിയിച്്ാൽതാൻ
രാജിവയക്്്ാനമന്്്ഗ്ലാം
നബിതിരിച്്്രറഞ്്്നവ
ന്്്ംറികപ്്ർട്്്ണ്്ായിര്
ന്്്.ആരം്കോണിയരാ

ന്്ിനയകോേയ്ംനചയ്്്ന്്ി
ല്്.സംേടനയിൽരരിഷക്ാ
രങ്്ൾകവണനമകന്്ആവ
ശയ്നപ്്ട്ന്്്ള്്്.അത്രാർ
ട്്ിയ്നടവിശാലതാതര്രയ്ം
കണക്്ിനലട്ത്്ാണ-്ഗ്
ലാംനബിവയ്ക്്മാക്്ിനയ
ന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്വന്്ത.്

രാഹൽ് വിളിച്്്, സിബൽ ടവ്ീറ്്് പിൻവലിച്്്
നയ്്ഡൽഹി:രാർട്്ി
യിൽരരിഷക്ാര
ങ്്ൾആവശയ്
നപ്്ട്്്രണ്്്ഡ
സകോളംകന
താക്്ൾകോ
ണിയരാന്്ി
ക്്്കനത്്ഴ്തി
യത്ബിനജരിയ്മാ
യികചർന്്ാനണന്്്കോ
ൺഗര്സ്ഗര്വർത്്കസമി
തികോരത്്ിൽരാഹ്ൽ
രാന്്ിആകോരിച്്തായി
മാധയ്മറികപ്്ർട്്്കൾപ്റ
ത്്്വന്്തിനനത്്്ടർന്്്
ഗര്തികഷധവ്മായിരംര
നത്്ത്്ിയമ്തിർന്്കന
താവ്കരിൽസിബൽരി
ന്്ീട്തന്്്ടവ്ീറ്്്രിൻവലി
ച്്്.താൻഅങ്്നനരറ
ഞ്്ിട്്ിനല്്ന്്്രാഹ്ൽസി

ബലികോട്വയ്ക്്മാ
ക്്ിയതിനനത്്്ടർ
ന്്ായിര്ന്്്ഇത.്
ബിനജരിബ

ന്്ംആകോരിച്്
രാഹ്ലിനനരര
സയ്മായികോേയ്ം
നചയത്്നോണ്്ായി
ര്ന്്്സിബലിന്്്ടവ്ീ

റ്്്.കോണിയരാന്്ിക്്്
നൽകിയകത്്ിൽഒപ്്്വച്്
വരിൽഒരാളാണ്സിബൽ.
ഞങ്്ൾബിനജരിയ്മായി
കചർന്്്നവന്്ാണ്രാഹ്ൽ
രാന്്ിരറയ്ന്്ത.്രാജ
സ്്ാൻകഹകക്്ടതിയിൽ
കോൺഗര്സ്രാർട്്ിക്്്കവ
ണ്്ിവാേിച്്താണ.്മണിപ്്്
രിൽബിനജരിസർക്്ാരി
നനതാനഴയിറക്്ാൻകോ
ൺഗര്സിന്കവണ്്ിനില

നോണ്്്.കഴിഞ്്
30വർഷത്്ിനിനട
ബിനജരിക്്്അ
ന്ക്ലമായിഒ
ര്വിഷയത്്ി
ലം്ഒര്ഗര്സത്ാ
വനകോലം്നട
ത്്ിയിട്്ില്്.എന്്ി
ട്്്ംഞങ്്ൾബിനജരി
കോനോപ്്ംനിൽക്്്ന്്്
എന്്്രറയ്ന്്്-സിബൽ
ടവ്ീറ്്്നചയത്.്ഗര്വർത്്ക
സമിതികോരംപ്കോരമി
ക്്്ന്്തിനിനടപ്റത്്്ഇ
ങ്്നനനോര്ടവ്ീറ്്്വന്്ത്
രാർട്്ിനോട്്ിനത്്റിയികല
ക്്്എന്്ഗര്തീതിയ്ളവാ
ക്്ി.
രാഹ്ൽരാന്്ികനരിട്്്

വിളിച്്്"ബിനജരിയ്മായി
കചർന്്്'എന്്്രറഞ്്ിട്്ി

നല്്ന്്്വയ്ക്്മാക്്ി
നയന്്ാണ്സിബ
ൽരിന്്ീട്അവ
കാശനപ്്ട്്ത.്ഇ
ത്്രത്്ിൽഒര്
രരാമർശവം്രാ
ഹ്ൽനടത്്ിയി
ട്്ിനല്്ന്്്കോൺഗര്
സ്വക്്ാവ്രൺേീപ്

സ്ർകജവാലസിബലിന്്്
ടവ്ീറ്്്ടാഗ്നചയത്്നോണ്്്
വിശേീകരിക്്്കയം്നച
യത്.്മാധയ്മങ്്ൾനതറ്്ായ
വാർത്്കളാണ്ഗര്ചരിപ്്ി
ക്്്ന്്നതന്്്ംഅനോന്്്ം
വിശവ്സിക്്ര്നതന്്്ംസ്ർ
കജവാലരറഞ്്്.കോേിയ്
നടഭരണത്്ിനനതികരഒ
ന്്ിച്്്നിന്്്നോര്ത്ക
യാണ്കോൺഗര്സിന്്്ല
ക്്്യനമന്്്ംഅകദ്്ഹം.

ചർച്്യിൽ
പരിഹാരമിതല്ങ്്്ിൽ 
സസനിക നടപടി: 
ജനറൽ റാവത്്്
നയ്്ഡൽഹി:യഥാർ
ഥനിയഗത്്്ണകരഖ
യിനല(എൽഎസി)
കചനയ്നടകടന്്്
കയറ്്ങ്്ൾക്്്ചർച്്
യില്നടരരിഹാരമ്
ണ്്ാക്ന്്ിനല്്ക്്ിൽ
കസനികനടരടി
ക്്്മടിക്്ിനല്്ന്്്
സ്ചിപ്്ിച്്്സംയ്
ക്്കസനാകമധാ
വിജനറൽബിരിൻ
റാവത്്്.എന്്ാൽ,
നയതഗത്്്-കസനി
കതലത്്ിനലചർച്്
കൾരരാജയനപ്്ട്്ാ
ൽമാഗത്കമകസനി
കരരിഹാരനത്്
ക്്്റിച്്്ചിത്്ിക്്്എന്്്ംഅകദ്്ഹംക്ട്്ികച്്ർത്്്.കിഴക്്
ൻലഡാഖിനലകോഗര്യിലം്രാംകോങ്കസ്്തടാകത്്ി
ലം്കചനരിന്്ാറാൻതയാറാകാത്്സാഹചരയ്ത്്ിലാണ്
ജനറൽറാവത്്ിന്്്മ്ന്്റിയിപ്്്.
ഏഗര്ിൽ-കമയ്മാസങ്്ളിൽആരംഭിച്്സംേർഷത്്ിന്
കചനയ്നടകടം്രി
ടിത്്ംമ്ലംഇത്വ
നരരരിഹാരമായിട്്ി
ല്്.രാംകോങ്തടാക
ത്്ിനലഫിംരർകമഖ
ല,രാൽവൻതാഴ്വ
ര,കോട്്്സഗ്ര്ിങ,്
നോംഗഗ്്ങ്നാലത്ട
ങ്്ികിഴക്്ൻലഡാ
ഖിനലവിവിധഗര്കേ
ശങ്്ളിൽകടന്്്കയ
റ്്ത്്ിന്ഗശ്മിച്്ിര്
ന്്്കചന.ചർച്്ക
ൾനക്്ട്വിൽരാൽ
വൻതാഴ്വരയിൽഏ
റ്്്മ്ട്്ല്ണ്്ായരകഗ്ോളിങ്കോയി്്്്14ൽനിന്്്ൾനപ്്നടരി
ന്്ാറിനയക്്ിലം്കോഗര്യിലം്രാംകോങ്തടാകത്്ിലം്ഇ
കപ്്ഴം്രിന്്ാറ്്ംപ്ർണമായിട്്ില്്.ഇതിനിനടരാംകോങ്ത
ടാകത്്ിനലഫിംരർനാലിൽനിന്്്ഇര്കസനകളം്ത്ലയ്ദ്
രംരിന്്ാറണനമന്്പ്തിയനിർകേശവം്മ്കന്്ട്്്വച്്ിര്
ന്്്കചന.എന്്ാൽ,ഫിംരർഎട്്്വനരഇത്്്യയ്കടതാനണ
ന്്്ംഎൽഎസിമാറ്്ിവരയക്്്ാന്ള്്ഒര്ഗശ്മവം്അംരീക
രിക്്ിനല്്ന്്്ംവികേശകാരയ്-കസനികവ്ത്്ങ്്ൾവയ്ക്്
മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇതിന്രിന്്ാനലയാണ്ചർച്്യിൽരരിഹാരമായിനല്്ക്്ി
ൽകസനികനടരടിനയന്്സാധയ്തയം്അവകശഷിക്്്
ന്്്നണ്്ന്്്ജനറൽബിരിൻറാവത്്്വയ്ക്്മാക്്ിയത.്എ
ന്്ാൽ,ഇകതവനരനടന്്ചർച്്കള്നടവിശോംശങ്്ൾനവളി
നപ്്ട്ത്്ാൻഅകദ്്ഹംതയാറായില്്.

മാപ്്് പറയില്്: നിലപാടിലറ്ച്്് പപ്ശാന്്് ഭഷ്ൺ
നയ്്ഡൽഹി:കോടയിയലക്്്യകകസിൽ
സ്ഗര്ീംകോടതികോട്മാപ്്്രറയിനല്്
ന്്നിലരാടിൽഉറച്്്ഗര്മ്ഖഅഭിഭാഷക
ൻഗര്ശാത്്്ഭ്ഷൺ.കകസിന്കാരണ
മായരണ്്്ടവ്ീറ്്്കളിൽതന്്്ഉറച്്വി
ശവ്ാസമാണ്ഗര്കടിപ്്ിച്്നതന്്്ംഅതി
ൽഉറച്്്നിൽക്്്കയാനണന്്്ംഗര്ശാത്്്
ഭ്ഷൺകോടതിനയഅറിയിച്്്.ആത്്ാ
ർഥതയില്്ാനതമാപ്്്രറഞ്്ാൽഅത്
തന്്്മനഃസാക്്ിനയയം്കോടതിനയ

യം്അവകഹളിക്്ലാവ്നമന്്്ംഅകദ്്
ഹം.ഇന്്നലസമർപ്്ിച്്സപ്്ിനമ്്്റിഗര്
സത്ാവനയിലാണ്അകദ്്ഹംഇത്വയ്ക്്
മാക്്ിയത.്വിശവ്ാസങ്്ൾക്്്വിര്ദ്്മാ
യിമാപ്്്രറയ്ന്്ത്ഏനതക്്ിലം്നിബ
ന്്നയ്നടകരരിലായാലം്അനല്്ക്്ിലം്
ആത്്ാർഥതയില്്ാത്്താണ-്അകദ്്ഹം
വയ്ക്്മാക്്ി.
നിര്രാധികംമാപ്്്രറയ്ന്്തിന്ഗര്
ശാത്്്ഭ്ഷന്കോടതിഇന്്നലവനരയാ

ണ്സമയംനൽകിയിര്ന്്ത.്വയ്തിചലന
ങ്്ള്ണ്്ാക്ന്്്നവന്്്വിശവ്സികക്്ണ്്ി
വര്കപ്്ൾഅതിനനതികരശബ്്ികക്്ണ്്
ത്കോടതിയ്മായിബന്്നപ്്ട്്യാൾഎ
ന്്നിലയിൽതന്്്ഉത്്രവാേിതവ്മാ
നണന്്്ംഅകദ്്ഹം.സ്ഗര്ീംകോടതിനയ
കോഏനതക്്ിലം്ജഡജ്ിനയകോഅര
കീർത്്ിനപ്്ട്ത്്ാനല്്തന്്്ഉേയ്മം.ഗക്ി
യാത്്കമായവിമർശനമാണ്ഉന്്യിച്്
ത-്അകദ്്ഹംവിശേീകരിക്്്ന്്്.

31 ലക്്വം് പിന്്ിട്്്; 
പത്ിയ കേസേ്ൾ 61,408
നയ്്ഡൽഹി:ത്ടർച്്യായിആറാംേിവസവം്രാ
ജയ്ത്്് അറ്രതിനായിരത്്ികലനറ പ്തിയ
നോവിഡ് കകസ്കൾസ്്ിരീകരിച്്്. ഇന്്നല
കകഗന്്്ആകോരയ്മഗത്്്ാലയംപ്ത്ക്്ിയകണ
ക്്്ഗര്കാരംരാജയ്നത്്നോത്്ംനോവിഡ്കക
സ്കൾ31,06,348ആയിട്്്ണ്്്.അവസാന24മ
ണിക്്്റിൽ61,408കരർക്്ാണ്കോരംസ്്ിരീ
കരിച്്ത.്836മരണംക്ടികണക്്്കളിൽകരഖ
നപ്്ട്ത്്ി.ഇകോനടനോത്്ംനോവിഡ്മരണം
57,542ആയി.
23.38ലക്്ംകരർഇത്വനരകോരമ്ക്്രാ

യിട്്്നണ്്ന്്്ആകോരയ്മഗത്്്ാലയംരറയ്ന്്്.ഇ
കപ്്ൾചികിത്്യില്ള്്ത്7,10,771കരരാണ.്റി
ക്്വറി നിരക്്് 75.27 ശതമാനമായി ഉയർന്്

കപ്്ൾ മരണനിരക്്് 1.85 ശതമാനമായിക്റ
ഞ്്ിട്്്ണ്്്.രാജയ്ന്ത്നോത്്ംനോവിഡ്രരി
കോധനകൾ3.59കോടിയായി.ഞായറാഴച്ര
രികോധിച്്ത്6.09ലക്്ംസാംരിള്കളാണ.്
മഹാരാഗട്്്യിൽ10,441കരർക്്ാണ്അവസാ

ന24മണിക്്്റിൽകോരബാധസ്്ിരീകരിച്്ത.്
സംസ്്ാനത്്് നോത്്ം കവറസബ്ാധിതർ
6.82ലക്്ത്്ിനലത്്ിയിട്്്ണ്്്.258കരർക്ടിമ
രിച്്്.മഹാരാഗട്്്യിനലനോത്്ംനോവിഡ്മര
ണം22,253.ഇത്വനര4.88ലക്്ംകരർകോരമ്
ക്്രായസംസ്്ാനത്്് 1.71ലക്്ംആകറ്്്ിവ്
കകസ്കളാണ്ള്്ത.്5,975പ്തിയകകസ്കളാ
ണ്തമിഴന്ാട്്ിൽ.
97 കരർക്ടിമരിച്്്.ഇകോനടതമിഴകന്ത്

നോത്്ംനോവിഡ്കകസ്കൾ3.79ലക്്ംകട
ന്്്.6,517കരർസംസ്്ാനത്്്ഇത്വനരനോ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്ിട്്്ണ്്്.
ആഗ്ന്്യിൽ3.53ലക്്വം്കർണാടകയിൽ
2.77ലക്്വം്കോരബാധിതരാണ്ള്്ത.്4,683
കരർകർണാടകയിൽമരിച്്്.ആഗ്ന്്യിനലനോ
ത്്ംനോവിഡ്മരണം3,282.ഉത്്ർഗര്കേശിൽ
1.87ലക്്ംകോരബാധിതരാണ്ള്്ത.്2,926കര
ർ മരിച്്്.ഡൽഹിയിൽ 1.61 ലക്്ത്്ിനലത്്ി
കവറസബ്ാധിതര്നടഎണ്്ം.4,300കരര്നടമ
രണമാണ്ഇത്വനരരാജയ്തലസ്്ാനത്്്കരഖ
നപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്രശ്്ിമബംരാളിൽ1.38
ലക്്വം്ബിഹാറിൽ1.22ലക്്വം്കടന്്ിട്്്ണ്്്
നോവിഡ്കകസ്കൾ.

കൊവിഡ ്വാകസ്ിനക്ളക്െ അെിയന്്ര 
ഉപയോഗത്്ിന ്ചൈനയിൽ അനമ്തി
ബീജിങ:്കചനയിനലആ
ഭയ്ത്്രകമ്്നികൾവിക
സിപ്്ിനച്്ട്ത്്നോവിഡ്
വാകസ്ിന്കൾഅടിയത്്
രേട്്ങ്്ളിൽഉരകോരി
ക്്ാൻഅന്മതിനൽകി.ഔകേ്ോ
രികമായിഅംരീകാരംലഭിക്്ാത്്
വാകസ്ിന്കളാണ്കഹറിസക്്
വിഭാരക്്ാരിൽഅടിയത്്രേട്്
ങ്്ളിൽഉരകോരിക്്ാൻആകോ
രയ്വിഭാരംഅന്മതിനൽകിയിരി
ക്്്ന്്നതന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്കൾ.
കചനീസ്വാകസ്ിൻമാനനജന്മ
്്്്നിയമഗര്കാരമാണിനതന്്്കച
നീസ്ആകോരയ്വക്പ്്്ഉകേ്ോര
സ്്ൻരറഞ്്്.
നമഡിക്്ൽകൺസ്്്്കോമ്ക
ൾ,രാർശവ്ഫലനിരീക്്ണപ്്ാന്
കൾ,എനത്്ക്്ിലം്ഗര്ശന്ങ്്ള്
ണ്്ായാൽരരിഹരിക്്ാന്ള്്പ്്ാ
ന്കൾ,നട്്രരിഹാരപ്്ാന്കൾ
ത്ടങ്്ിക്തയ്മായമ്ന്ന്ര്ക്്
ങ്്ൾനടത്്ിയാണ്ഈവാകസ്ി
ന്കൾഉരകോരിക്്്ക.നോകോ

ണകവറസ്വാകസ്ിൻവികസി
പ്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്ഗര്കത്യകേൗതയ്
കസനഇക്്ാരയ്ങ്്ളിൽഗര്കത്യക
നിരീക്്ണംനടത്്്ം.
കചനവികസിപ്്ിച്്നോവിഡ്

വാകസ്ിന്കൾഇകപ്്ൾമന്ഷയ്
രില്ള്്രരീക്്ണത്്ിന്്്വിവിധ
േട്്ങ്്ളിലാണ.്ആേയ്കോസ്ക
ൾസവ്ീകരിച്്വർക്്്രാർശവ്ഫലങ്്
നൊന്്്ംകാരയ്മായിഉണ്്ായിട്്ില്്
എന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്.രരീക്്ണങ്്
ൾവിജയകരമാണ്എന്്വിലയിര്
ത്്ലിന്്്അടിസ്്ാനത്്ിലാണ്
അടിയത്്രേട്്ങ്്ളിനലഉരകോ
രത്്ിന്അന്മതി.
അതീവഗ്ര്തരമായആകോരയ്
ഗര്തിസന്്ിേട്്ങ്്ളിൽക്്ിനിക്്
ൽഗട്യല്കളില്ള്്വാകസ്ിന്ക
ൾരരിമിതമായകോതിൽഉരകോ

രിക്്ാൻകചനീസ്വാകസ്ിൻമാ
നനജന്മ്്്്നിയമംഅന്വേിക്്്
ന്്്ണ്്്.ആകോരയ്ഗര്വർത്്കർ,
അതിർത്്ിയില്ള്്ഓഫിസർമാർ,
വികേശത്്്അടിയത്്രമായികോ
കകണ്്ഉകേ്ോരസ്്ർത്ടങ്്ിയവർ
നക്്ല്്ാംഅവര്നടഅന്മതികോ
നടഈവാകസ്ിന്കൾനൽക്നമ
ന്്ാണ്റികപ്്ർട്്്.ഭക്്്യമാർക്്റ്്്
കൾ,രതാരതസംവിധാനങ്്ൾ,
കസവനകമഖലകൾഎന്്ിവിടങ്്
ളിലം്അടിയത്്രഉരകോരംരരി
രണിക്്്ം.കചനയ്നടവിവിധഭാ
രങ്്ളിൽആയിരക്്ണക്്ിനാള്ക
ൾക്്്വാകസ്ിൻനൽക്നമന്്ാ
ണ്സ്ചന.വാകസ്ിൻനൽക്ന്്
ത്സൗജനയ്മായാനണന്്്ംറികപ്്
ർട്്്.
ഇതിനിനട,കചനീസ്കസനയ്ം

വൻകോതിൽവാകസ്ികന
ഷൻആരംഭിച്്്കഴിഞ്്
തായം്രറയ്ന്്്ണ്്്.എ
ന്്ാൽ,അതിന്്്വിശോം
ശങ്്ൾനവളിനപ്്ട്ത്്ിയി

ട്്ില്്.കചനീസ്കമ്്നിസികോ
ഫാംവികസിപ്്ിച്്നോവിഡ്വാ
കസ്ിൻസ്രക്്ിതമാനണന്്്അട്
ത്്ിനടറികപ്്ർട്്്ണ്്ായിര്ന്്്.ആ
േയ്േട്്ംക്്ിനിക്്ൽഗട്യല്കളിൽ
ഇത്വിജയിച്്്എന്്ാണ്രറയ്
ന്്ത.്
ഇതിനിനട,നരറ,്നമാകോക്ക,്
അർജ്്്ീനഎന്്ിവിടങ്്ളിൽഇ
തിന്്്മ്ന്്ാംേട്്ംരരീക്്ണങ്്
ൾക്്്സികോഫാംകഴിഞ്്േിവ
സംകരാറ്കളിൽഒപ്്്വച്്ിട്്്ണ്്്.
യ്എഇയിനല20,000ത്്ികലനറ
കരർക്്്സികോഫാമിന്്്നോവി
ഡ്വാകസ്ിൻമ്ന്്ാംേട്്രരീക്്
ണങ്്ള്നടഭാരമായിനൽകിയിട്്്
ണ്്്.അതിന്്്ഫലംനിരീക്്ിക്്്
കയാനണന്്്സികോഫാംഎംഡി
യാങ്സിയാകോമിങ്രറയ്ന്്്.

പര്വർത്്കസമിതിയിലോ
പ്റലത്്അലദ്്ഹംഅങ്്നെ
ആലോരിച്്ിട്്ില്്

ചൈനവികസിപ്്ിച്്ലൊവിഡ്വാകസ്ിന്കൾഇഗപ്്ൾമന്ഷയ്രില്ള്്
പരീക്്ണത്്ില്്്വിവിധഘട്്ങ്്ളിലാണ്

കിംമരിലച്്ന്്്ംറിഗപ്്ർട്്്

ബിസമ്ില്്ാ ഖാത്്്
വീട്
തൊളിക്്്ന്്ത്
തടഞ്്്
വാരാണസി:രാജയ്ത്്ിന്്്
അഭിമാനമായിര്ന്്നഷഹ്്ാ
യിവിേഗധ്ൻഉസത്ാദ്ബി
സമ്ില്്ാഖാന്്്വസതിനോ
ളിച്്്ഇവിനടവാണിജയ്സമ്
ച്്യംനിർമിക്്ാന്ള്്നീക്്ം
വാരാണസിവികസനഅ
കോറിറ്്ിതടഞ്്്.ബിസമ്ി
ല്്ാഖാന്്്മകനം്സംരീത
ജ്്ന്മായിര്ന്്അത്്രിച്്
നമഹത്ാബ്ഹ്കസന്്്മക
ൻമ്ഹമ്്ദ്ഷിഫന്തയൻ്
ആണ്വീടിന്്്മ്കളിനലനി
ലവാണിജയ്സമ്ച്്യമാക്്ി
മാറ്്ാൻതീര്മാനിച്്ത.്ഇതി
നനതികരബിസമ്ില്്ാഖാന്്്
ആരാധകരം്വിവിരാഷ്ഗട്ീ
യകക്്ികളം്രംരനത്്ത്്ി
യകോനടയാണ്(വിഡിഎ)
യ്നടഇടനരടൽ.ഈവസ
തികേശീയകരത്കമയ്്സി
യമാക്്്കയം്നഷഹ്്ായിര
ഠനകകഗന്്്ംത്റക്്്കയം്
നചയ്്ണനമന്്ാണ്ആരാധ
കര്നടആവശയ്ം.വീടിന്്്ഉ
ടമസ്്തനയനച്്ല്്ിക്ടം്
ബാംരങ്്ൾതമ്്ിൽതർക്്ം
നിലനിൽക്്്ന്്്ണ്്്.ബി
സമ്ില്്ാഖാൻവിടരറഞ്്്14
വർഷംരിന്്ിട്കപ്്ഴാണ്വ
സതിനയനച്്ല്്ിവിവാേം.അ
ഞ്്്ആൺമക്്ള്ണ്്്ബിസമ്ി
ല്്ാഖാന.്
അകതസമയം,വീട്സവ്കാ
രയ്വസത്്വായിരിക്്്ന്്ിട
കത്്ളംസർക്്ാരിന്്്ഇട
നരടലിന്രരിധിയ്നണ്്ന്്്
വിഡിഎഅറിയിച്്്.തകർ
ന്്്വീഴാറായഅവസ്്യി
ലാനണക്്ിൽനോളിച്്്നീ
ക്്ാൻനിയമരരമായഅന്
മതിവാങ്്ണനമന്്ാണ്നില
വിൽനിർകേശിച്്ിട്്്ള്്ത.്പ്
തിയനിർമാണത്്ിനം്ര്ര
കരഖസമർപ്്ിച്്്അന്മതി
വാങ്്ണം.അത്വനരനോ
ളിക്്ൽനിർത്്ിവയക്്്ാനാ
ണ്നിർകേശിച്്നതന്്്ംവി
ഡിഎ.
ബിസമ്ില്്ാഖാൻതാമസി
ച്്ിര്ന്്ഭാരമാണ്നോളിച്്്
നീക്്ിയത.്വീട്പ്ർണമായി
വാണിജയ്സമ്ച്്യമായിമാറ്്്
കയായിര്ന്്്ലക്്്യം.ക്ടം്
ബാംരങ്്ളിൽചിലരാണ്ഇ
തിനനതികരആേയ്ംരംരനത്്
ത്്ിയത.്രിന്്ാനലആരാധ
കരം്രാഗട്്്ീയകക്്ികളം്
രംരനത്്ത്്ി.

കിഴക്്ൻലഡാഖിലല
ഗോഗര്യിലം്
പാംഗോങ്ഗസ്്
തടാകത്്ിലം്ചൈന
പിന്്ാറാൻതയാറാകാത്്
സാഹൈരയ്ത്്ിലാണ്
ജനറൽറാവത്്ില്്്
മ്ന്്റിയിപ്്്

സോണിയയക്്്് നിറഞ്് പിന്്്ണ,
കതത്ഴ്ത്ിയവർ ഒറ്്തപ്ട്്്്
പര്തയ്േകതേഖകൻ
നയ്്ഡൽഹി:കോൺഗര്സി
ന്്്ഇകപ്്ഴനത്്ഗര്വർത്്ന
രീതികോട്ള്്വികോജിപ്്്രാ
ർട്്ിഅധയ്ക്്കോണിയരാ
ന്്ിനയകത്്്വഴിഅറിയിച്്
രണ്്്ഡസകോളംകനതാക്്
ൾഏതാണ്്്ഒറ്്നപ്്ട്്അവസ്്
യിലായി.വിർചവ്ൽഗര്വർത്്
കസമിതികോരത്്ിലം്പ്റ
ത്്്ംഇവർനക്്തികരനിശിത
മായവിമർശനമാണ്ഉയർന്്
ത.്രാജയ്നത്്ബഹ്ഭ്രിര
ക്്ംകോൺഗര്സ്കനതാക്്
ളം്കോണിയരാന്്ിക്്്രി
ന്്്ണഗര്ഖയ്ാരിച്്്രംരത്്്
വന്്്.അധയ്ക്്സ്്ാനംഒഴി
യാൻസന്്ദ്്തഗര്കടിപ്്ിച്്
കോണിയതനന്്അട്ത്്ഗര്
സിഡ്്്ിനനനതരനഞ്്ട്
ക്്്ംവനരസ്്ാനത്്്ത്ടര
ണനമന്്്ഗര്വർത്്കസമിതി
ഗര്കമയംവഴിആവശയ്നപ്്ട്ക
യം്നചയത്.്
താൻഒഴിയാനമന്്്കോ
ണിയത്ടക്്ത്്ിൽതനന്്
കോരനത്്അറിയിച്്്.പ്തി
യഗര്സിഡ്്്ിനനനതരനഞ്്
ട്ക്്ാന്ള്്നടരടികൾഗക്മ
ങ്്ൾആരംഭിക്്ാനം്കോ
ണിയനിർകേശിച്്്.ത്ടർന്്്
സംസാരിച്്മ്ൻഗര്ധാനമ
ഗത്്്ിമൻകോഹൻസിങ്കോ
ണിയത്ടരണനമന്്്അഭിഗര്ാ
യനപ്്ട്്്.അകദ്്ഹത്്ിന്്്ച്വ
ട്രിടിച്്്മറ്്്കനതാക്്ളം്ഇ
കതആവശയ്ംഉന്്യിക്്്കയാ
യിര്ന്്്.ഗര്വർത്്കസമിതി
അംരവം്കത്്ിൽഒപ്്്വച്്വ
രിൽസീനിയറ്മായഗ്ലാംന
ബിആസാോണ്ക്ട്തൽവി
മർശനംകനരികടണ്്ിവന്്ത.്

പ്തിയകനതാവിനനനതര
നഞ്്ട്ക്്ാന്ള്്നടരടിഗക്മ
ങ്്ൾആരംഭിക്്ാൻവിർചവ്ൽ
എഐസിസിസകമ്്ളനംവി
ളിക്്ാനമന്്്രി.ചിേംബരംര
റഞ്്്.എന്്ാൽ,അതികല
നക്്ന്്്ംമറ്്്കനതാക്്ള്നട
ഗശ്ദ്്കോയില്്.കോണിയത്
ടരണംഎന്്തിലായിര്ന്്്
ഊന്്ൽ.കോണിയത്ടര്ന്്
തിലല്്എതിർനപ്്ന്്്ംരാർട്്ി
നയപ്നര്ജ്്ീവിപ്്ിക്്ാൻന
ടരടികൾകവണനമന്്ാണ്ര
റഞ്്നതന്്്ംഗ്ലാംനബി
വയ്ക്്മാക്്ി.ഇതിനിനട,ക
ത്്ിന്രിന്്ിൽബിനജരിയ്
നടകഗ്രരണയ്നണ്്ന്്ആ
കോരണംരാഹ്ൽഉന്്യിനച്്
ന്്്ംഅതിനനതികരഗ്ലാംന
ബിരംരത്്്വനന്്ന്്്ംസ്്ി
തിരതികൾഒര്വസരത്്ിൽ
വഷളാവ്ന്്നിലയികലക്്്
കോനയന്്്ംറികപ്്ർട്്്കള്
ണ്്ായി.
കത്്ിൽഒപ്്്വച്്വർനക്്
തികരഅതിശക്്മായരീതി
യിലാണ്രാഹ്ൽരാന്്ിവിമ
ർശനംഉന്്യിച്്ത.്കത്്്രര
സയ്മായതിൽരാഹ്ലം്കോ
ണിയയം്അടക്്ംകനത്്ഴ്
തിയവർഒഴിനകയ്ള്്എല്്ാ
കനതാക്്ളം്അസംത്പത്ി
യം്ഗര്കടിപ്്ിച്്്.കഴിഞ്്വർ
ഷംഗര്വർത്്കസമിതികോ
രംനിർബന്്ിച്്ിട്്ാണ്കോ
ണിയഅധയ്ക്്യ്നടതാ
തക്ാലികച്മതലഏനറ്്ട്ത്്
നതന്്്രാഹ്ൽച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ഇകപ്്ൾഅവർആശ്രഗത്ി
യിൽകഴിയ്കപ്്ൾഇങ്്നന
നോര്കനത്്ഴ്തിയത്ഉചി
തമായിനല്്ന്്്രാഹ്ൽരറ

ഞ്്്.ഗര്വർത്്കസമിതിയാ
ണ,്മാധയ്മങ്്ളല്്ഇത്്രംവി
ഷയങ്്ൾചർച്്നചകയ്്ണ്്നത
ന്്്ംരാഹ്ൽവയ്ക്്മാക്്ി.
കത്്ിനന"ഗക്്രം'എന്്ാ
ണ്എ.നക.ആ്്്ണിവികശ
ഷിപ്്ിച്്ത.്ഗ്ലാംനബിആ
സാദ്ഇത്നചയ്്ാൻരാടില്്ാ
യിര്ന്്്നവന്്്അംബിക
കോണിഓർമിപ്്ിച്്്.ആസാ
േിന്രാർട്്ിഏനറഗര്ാധാനയ്ം
നൽകിയിട്്്നണ്്ന്്്ംഅവർ
രറഞ്്്. നാല്ഭാരത്്്നി
ന്്്ംവിമർശനംഉയർന്്കപ്്
ൾരാജിവയക്്്ാനമന്്്ഗ്ലാം
നബിരറഞ്്തായാണ്സ്ച
നകൾ.
ഗര്ാരംഭഗര്സംരത്്ിൽ
കോണിയരണ്്്വട്്ംഗ്ലാം
നബിയ്നടകരനരട്ത്്്രറ
ഞ്്്.കനത്്ഴ്തിയത്ക്ടാ
നതഗ്ലാംനബിഅതിന്്്ഓ
ർമനപ്്ട്ത്്ൽകത്്്ക്ടിന
ൽകിനയന്്്കോണിയരറ
ഞ്്തായിരാർട്്ിവ്ത്്ങ്്ൾ.
അതിന്ള്്മറ്രടിനക.സി.
കവണ്കോരാലിന്്്കകവ
ശംനൽകിയിട്്്നണ്്ന്്്ംതാ
ൻസ്്ാനനോഴിയ്കയാനണ
ന്്്ംകോണിയവയ്ക്്മാക്്്
കയായിര്ന്്്.
ഭ്രിരക്്ംകനതാക്്ളം്
കോണിയത്ടരണനമന്്്വാ
േിച്്കപ്്ൾചിലകനതാക്്ൾ
രാഹ്ൽരാന്്ിവീണ്്്ംഅ
ധയ്ക്്നാവണനമന്്്ംനിർകേ
ശിച്്്.രാജസ്്ാൻമ്ഖയ്മഗത്്്ി
അകോക്നരഹ്കോട്്്,ഛത്്ി
സര്ഡ്മ്ഖയ്മഗത്്്ിഭ്കരഷ്ബ
കേൽഎന്്ിവരാണ്ഇവരിൽ
ഗര്ധാനികൾ.കോണിയരാ
ന്്ിനൽകിയമറ്രടിക്്ത്്്

വായിച്്നക.സി.കവണ്കോ
രാൽകത്്ിന്രിന്്ില്ള്്വ
നരവിമർശിച്്്.ഗ്ലാംനബി
നയക്ടാനതകനത്്ഴ്തിയവ
രിൽഉൾനപ്്ട്്ആനന്്്ശർമ,
മ്ക്ൾവാസന്ിക,്ജിതിൻഗര്
സാേഎന്്ിവരം്കോരത്്ി
ൽരനക്്ട്ത്്്.
കത്്്വിവരംപ്റത്്്വന്്
ഞായറാഴച്ഉച്്കഴിഞ്്്മ്ത
ൽകോണിയയക്്്്ംരാഹ്ലി
നം്രിന്്്ണഅറിയിച്്്നോ
ണ്്്ള്്സകന്്ശങ്്ള്നടഗര്വാ
ഹമാണ്ണ്്ായത.്അധയ്ക്്
സ്്ാനംഏനറ്്ട്ക്്ാൻരാഹ്
ൽസമ്്തിക്്്ന്്ത്വനര
കോണിയത്ടരണനമന്്്ഏ
താണ്്്എല്്ാകോൺഗര്സ്എം
രിമാരം്മറ്്്കനതാക്്ളം്ആ
വശയ്നപ്്ട്്്.കോൺഗര്സ്മ്ഖയ്
മഗത്്്ിമാരം്രിസിസികളം്
കോണിയയക്്്്കവണ്്ിരംര
ത്്്വര്കമാഗത്മല്്കനത്്ഴ്
തിയവനരവിമർശിക്്്കയം്
നചയത്.്നനഹറ്-്രാന്്ിക്
ടം്ബത്്ിന്രിന്്്ണഅറി
യിച്്്കത്്്കളം്നമയില്ക
ളംഗര്വഹിച്്്.
"കമലീഡർരാഹ്ൽരാ

ന്്ി'ഹാഷ്ടാഗ്മായാണ്യ്
ത്്്കോൺഗര്സ്ഐകയ്ോർ
ഢയ്ംഗര്ഖയ്ാരിച്്ത.്രാഹ്ൽ
അധയ്ക്്സ്്ാനത്്്തിരിച്്്
വരാനാണ്ബഹ്ഭ്രിരക്്ം
കോൺഗര്സ്ഗര്വർത്്കരം്
ആഗര്ഹിക്്്ന്്നതന്്്സച്്ിൻ
കരലറ്്്ടവ്ീറ്്്നചയത്.്രാഹ്
ലിന്്്കനത്തവ്ത്്ിൽകോ
ൺഗര്സ്ഗര്വർത്്കരം്കന
താക്്ളം്ഒന്്ിച്്്നിൽകക്്
ണ്്സമയമാണിനതന്്്സച്്ി
ൻച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.



വിയോഗം

എലൃൃസി
വടക്്ാത്ഞ്രി: അക്്ര
പതരേനായ ത്ൊന്്സി
സിത്ന്്  ഭാര്യഎല് ്സി
(73)അന് ് രി ച് ്് .  സം
സ്ക് ്ാ രം നടത് ്ി .  മ
ക് ് ള് ്:  ലി സി,  ആലീ
സ് ,  തോമസ് , ബാസ് ്് ്് യ 
ന് ്.  മര് മക് ് ള് ്: ആന് ്് 
ണി,  അഗസ് ്് ്ി ന് ്,  ഇ
ന് ്് , രഹ് ് . 

ടി.ജയരാജൃ
പാറശാല: പരശ്വ
യക്്്ല്്ക്ഴതക്്ാട്്്തകാ
ണംവടത്ക്കരവീട്്ില്്
കമതലത്്ിക്്ാവ് ശി
ങ്്ാരിതമളം രാജത്ന്്സ
തഹാേരന്് ടി. ജയരാജ്
(52ശിങ്്ാരിതമളംകലാ
കാരന്്)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:കലല.മകള്്:ആഷി
ക്,അഹര്്ഷ.

ലളിതഭായിഅമൃൃ
തവള്്റട: ആനാവ്ര്്
പ്ലിയ്ര്് തകാണത്്്
വീട്്ില്് ലളിേഭായിഅ
മ്് (80)അന്്രിച് ്് . ഭ
ര് ്ത്്ാവ്: പതരേനായ
ഭാസ്കരന് ് നായര് ്. മ
ക്്ള് ്: ശശികല, ഉേയ
െത്ന് ്ന് ്. മര്മക്്ള് ്:പ
തരേനായ െത്ന് ്ച്ഢ
ന്്,അന്.

വി.രശൃീധരനൃൃനായരൃൃ
തവള്്റട:നാറാണിഅ
ജിസേനത്്ില്്വി. ത്ശീ
ധരന്്നായര്്(72)അന്്
രിച്്്. മക്്ള്്: അജിക്
മാര്്,അനില്്ക്മാര്്. മ
ര്മക്്ള്്:അശ്വനി, മാ
യാലഷ്്്മി.

ശിവരാമനൃൃ
ൊലക്്്ടി: തമല്ര്് ക്
ന്്പ്്ിള്്ി േണ്്ംപറപ്്ി
ല്്ശിവരാമന്് (71)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
നടത്്ി.ഭാര്യ:വാസന്്ി.
മക്്ള്്:ജീതമാള്്,ജിതന
ഷ്,ജിഷ.മര്മക്്ള്്:അ
നില്്,സജയന്്.

ഐസകൃ്ൃബാബൃ
കത്ക്ടി:എനവിതോ
ഡ് പ്ത്ക്്്ടിത്്ാഴം
ത്ഡീം തനസ്്്്ില മ്ന
കസനികനായഐസ
ക്്്ബാബ്(53)അന്്രി
ച്്്. സംസ്കാരം തവസ്്്്
ഹിലതഹരമനഗ്ണ്്രട്്്
സിഎസ്ഐസഭ തസ
മിത്ത്രിയില നടത്്ി.
ഭാര്യ:ത്പസന്്ബാബ്.മ
ക്്ള: തോണിയ ബാ
ബ്, തോെിയബാബ്.
സതോേരന: തഹനറി
തോസഫ്.

പി.പി.അഹമൃൃദൃ
കല്ര്്:തപാത്മരാമത്്്
വക്പ്്്മ്ന്്അസിസ്്്്ന്്്്
എക്സിക്ട്്ീവ്എന്്ജി
നീയര്്കല്ര്്-കടവത്ന്്
തറാഡില്്,5അവന്യ്വി
ല്്പി.പി.അഹമ്്ദ്(83)
അന്്രിച്്്. തപര്പ്്ാ
വ്ര്് തവത്ങ്ാല മ്ത്ണ്
ത്്് ക്ട്ംബാംഗമാണ്.
ഖബറടക്്ംനടത്്ി.ഭാ
ര്യ:പതരേയായപാത്്്
(റിട്്.ബിഎസ്എന്്എ
ല്്ഉത്േയാഗസ്്).മക്്ള്്:
ഹബീബ്ള്്ാഖാന്്,സ്
കബേ, ഷബിന അഹ
മ്്ദ്, തഡാ: ഷംല ഇ
ക്ബാല്്(ഐഎഎസ്).
മര്മക്്ള്്:  ബഷീര്്
കഹത്തോസ്,സന്ബര്്,
തഡാ: ഇഖ്ബാല്്, ര്െി
േ.

െരദൃൃൃനൃൃ
തെറ്വറ്്:േട്്ാരിപറപ്്്
ോമസിക്്്ംക്ന്്ത്െ
ത്ന്്ന്് (83) അന്്രിച്്്.
ഭാര്യ:ൊലില്്യതശാേ.
മക്്ള്്: ത്പതമാദ്,ത്പമീള,
ത്പഷീദ്.മര്മക്്ള്്:രാമ
ന്്ക്ട്്ി,രമാഭായ്.

ചനടൃളിപൃരൃലഷാതൃൃമനൃൃ
പന്്ീരാങ്്ാവ്: തപാത്
കാര്യ ത്പവര്്ത്്കന്ം
ഓള്് ഇന്്്യ എല്്ഐ
സിഏജന്്്്സ്തെഡതറ
ഷന്് തകാഴിത്ക്ാട് ജി
ല്്ാ രഷ്്ാധികാരിയ്മാ
യ തനട്ളി പ്ര്തഷാ
ത്്മന്്(75)അന്്രിച്്്.
സാമ്ഹിക സാംസ്കാ
രിക രംഗങ്്ളില്്സജീ
വമായിര്ന്്്. ത്ശീനാരാ
യണ എജ്യ്ത്ക്ഷന്്
തസാകസറ്്ി പാത്ടണ്്
തമപ്്ര്്,
പന്്ീരാങ്്ാവ് വിഷ്ണ്
ത്ഷ്ത്േസംരഷ്്ണസ
മിേി ത്പസിഡന്്്്,പന്്ീ
രാങ്്ാവ്ഗതണശസാധ
നാതകത്ന്്ംവിനായകെ
ത്ര്്ഥിആതഘാഷകമ്്ി
റ്്ിരഷ്്ാധികാരി,പന്്ീ
രാങ്്ാവ്തവസ്്്്്അയ്്പ്്ഭ
ജനമഠംരഷ്്ാധികാരി,
തമപ്്റപ്്ത്്് േിര്വന
ത്്ില്് ക്ട്ംബ ത്ഷ്
ത്േം ത്പസിഡന്്്് എന്്ീ
നിലകളില്് ത്പവര്്ത്്ി
ച്്് വരികയായിര്ന്്്.
1987 മ്േല്് തെയര്്മാ
ന്്സ് ക്്ബ്്് തമപ്്റ്ം
കലഫ്തമപ്്റ്മായഎ
ല്്ഐസിഏജന്്്ായിര്
ന്്്. നിരവധി േവണ
എല്്ഐസിയില്് തകാ
ടിപേിസ്്ാനംവഹിച്്ി
ട്്്ണ്്്.
ത്ശീകണ്തഠശ്വരത്ഷ്ത്േ
കമ്്ിറ്്ിയില്്രണ്്്േവ
ണതജായന്്്്തസത്കട്്റി,
പന്്ീരാങ്്ാവ്സര്്വീസ്
സഹകരണബാങ്്്മ്ന്്
കവസ് ത്പസിഡന്്്്, മാ
വ്ര്്ഗ്വാളിതയാര്്റതയാ
ണ്് സില്് േീര്്ഘകാലം
അസംസ്ക്േ വസ്ത്
ക്്ള്് വിേരണം തെ
യ്േിര്ന്് എന്്.പ്ര്
തഷാത്്മന്്ആനഡ്ക
പ്്നി മാതനജിങ് പാ
ര്്ട്ണര്് എന്്ീ സ്്ാന
ങ്്ള്് വഹിച്്ിട്്്ണ്്്. ഭാ
രയ്:മീനാക്മാരി.മക്്ള്്:
നിഷ,ത്പജീഷ്(അതമരി
ക്)്,തപ്വിേ(ഓസത്ത്ടലി
യ).മര്മക്്ള്്:കശതല
ഷ്(പ്േിയറ),അര്ണ
(കമസ്ര്്), സ്ജിത് (
ഓസ്ത്തടലിയ).സതഹാേ
രങ്്ള്്:ത്പഭാകരന്്(തക
ടിസി തെക്ന്). സം
സ്കാരംനടത്്ി.

അലി
എടവണ്്: ഒോയി പടി
ഞ്്ാതറൊത്്ല്്്ര്്കി
ല്ംങ്്ാംക്ളത്ത് പ്
ത്്ന്്വീട്്ില്്അലി(85)
അന്്രിച്്്. ഭാര്യ: പാ
ത്്്മ്്(ൊത്്ല്്്ര്്).
മക്്ള്്:കേീജ,ഷ്ക്്്ര്്,
സ്നീര്്ബാബ് (പിഡ
ല്്ിയ്ഡി ജീവനക്്ാര
ന്്േലതശ്്രി),ൌസിയ.
മര്മക്്ള്്: സനീനത്്്
(തവത്ള്രി), നൗഷിേ
(പാണ്്ിക്്ാട്), ഷൗക്്
ത്്് (കകപ്്ിനി), പതര
േനായസി.ടി ബിരാന്്
ക്ട്്ി. ഖബറടക്്ം നട
ത്്ി.
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എ.വി.ലവലായൃധനൃൃ
അങ്്മാലി: ആേ്യകാല
കമ്്്യ്ണിസ്്്്് ത്പവര്്ത്്
കന്് തപരിങ്്ാംപറപ്്്
അപ്്ാടന്്പതരേനായ
തവളിച്്പ്്ാടത്ന്് മകന്്
എ.വി. തവലായ്ധന്്
(75) അന്്രിച്്്. സം
സ്കാരംഇന്്്രാവിതല
10-ന് കാലടി തപാത്
ശമ്ശാനത്്ില്്.ഭാര്യ:ക
ളമത്ശ്രി തേത്ക്ഴീ സ്
മ.സതഹാേരങ്്ള്്:സര
സവ്േി,നളിനി,സ്ഭതേ്.

ഇരബൃാഹിം
എടപ്്ാള്്:തെറ്കഥാക്
ത്്്ം നാടകരെയിോ
വ്മായഅപ്്ലത്്്എ.
പി. ഇത്ബാഹിം(68)അ
ന്്രിച്്്. ക്പ്്ിടിയിതല
വസേിയില്് തവച്്ാണ്
അന്്യ്ം.അസ്ഖബാധി
േനായിര്ന്്്. ഖബറട
ക്്ംഇന്്്കവകീട്്് ക്
പ്്ിടിജ്മാമസ്ജിദ്ഖബ
ര്്സ്്ാനിയില്്.ഭാര്യ:റം
ല.മക്്ള്്:തജബീര്്,ജാ
ബി.മര്മകള്്:സീനത്്്.

ജമീല
പ്ന്്യ്ര്്ക്്്ളം: എഴ്
ത്്്കാരന്് ഹനീെ
തകാച്്ന്രിത്ന്്ഭാര്യജ
മീല (54) അന്്രിച്്്.
തകാച്്ന്ര്് മങ്്്ളങ്്ര
ക്ട്ംബാംഗമാണ്.കബ
റടക്്ംനടത്്ി.മക്്ള്്:
മന്്സ്ര്്(ദ്ബായ്),ന്
ര്്ജഹാന്്, മാജിേ. മര്മ
ക്്ള്്:റിയാസ്,റിജാസ്
(ഇര്വര്ംദ്ബായ്),സ
ല്്മ.

കൗസലയൃ
തനട്്്ര്്:വിേ്യാഭ്യാസവ
ക്പ്്ില്്റിട്്തയര്്ഡ്സ്
ത്പണ്്്പതരേനായനിക
ര്്ത്്ില്്തേവന്്മാസ്്്്ര്്
ഭാര്യ കൗസല്യ (86)
കനമനപറപ്്ില്് മക
ള്തട വസേിയില്് അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
ഇന്്്രാവിതല11ന്തന
ട്്്ര്്ശാന്്ിവനത്്ില്്.
മക്്ള്്:തഗാപി(റിട്.്തസ
ന്്ത്ടല്്െിഷറീസ്),തസാ
മസ്ന്്രന്്(റിട്്.തപാര്്ട്്്
ത്ടസ്്്്്),അജിേക്മാരി.മ
ര്മക്്ള്്:ത്പീേി,വല്്സ
ല, ശിവോസന്് (റിട്്:
ത്സ്്്റ്്് ബാങ്്് ഓഫ് ഇ
ന്്്യ).

അൈവൃ.സണൃൃിചെറിയാനൃൃ
േലതശരി : േലതശരി
ബാറിതല അഭിഭാഷക
ന്്അഡ്വ.സണ്്ി തെറി
യാന്് (65) നങ്്ാരത്്്
പീടികയിതല നാഗതനാ
ളില്്അന്്രിച്്.്മംഗലാ
പ്രം ബല്്ത്്ങ്്ാടി
സ്വതേശിയാണ്.േലതശ
രിബാറിതലഅഭിഭാഷ
കഅഡവ്.തമരിമാേയ്്വാ
ണ്ഭാര്യ.നവീന്്തെറി
യാന്്,നവ്യത്ടീസതെറി
യാന്് മക്്ളാണ്. സ
തഹാേരങ്്ള്്: തജായ്,
തബബി,പതരേരായലീ
നാമ്്,തബന്്ിതെറിയാ
ന്്.

ആയിഷബി
തകാഴിത്ക്ാട്: പതരേ
നായ വാടിയില്് മാമ്
ത്ക്ായയ്തടഭാര്യതകാ
ട്്പ്്റപ്്് ആയിഷബി
(75)പന്്ിയങ്്രആയി
ഷാസില്്അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്: കമറ്ദ്്ീന്്, റംല
ത്്്.മര്മക്്ള്്:ജ്കന
ദ്,അബ്ബക്്ര്്.

ലമരിചക.എ
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം: പ്വ
ക്്്ളം കക്്്ഴിയില്്
(തപര്പ്്ടവത്്്പ്ത്്
ന്്പ്രയില്്) തമരി തക.
എ (86- റിത്ട്ര്്ഡ് തഹ
ല്്ത്്്ഇന്്സ്തപക്റ്്ര്്)
അന്്രിച്്്.സംസ്കാരം
നടത്്ി.മക്്ള:ത്തപെ.
തശാഭതപ്സാദ്ബാംഗ്്്ര്്,
ബീന(മ്ന്്
റിസപ്ഷനിസ്്്്് തേവമാ
േആശ്പത്േിക്ത്്ാ
ട്്്ക്ളം).മര്മകന്്:പി.
തക.ത്പസാദ്.

ചസലൃൃവതൃ്ൃലമരി
എരഞ്്ിപ്്ാലം: തപാള്്
നഗറിതല പതരേനായ
ആന്്്ണി തസവ്യര്തട
ഭാര്യ തസന്്്് വിന്്സന്്്്
തകാളനിതഗള്്സ്കഹ
സ്ക്ള്് റിട്്.അധ്യാപി
ക തസല്്വത്്് തമരി
(88)അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:
തജസ്്്്ിന്്തമരി(റിട്്്ത്ഡാ
ഫ്റ്്്സ്മാന്് പിഡല്്്യ്
ഡി),ജയതമരി(തജഡിടി
ഇസ്ലാംആര്്ട്സ്തകാ
തളജ്), തജായ്സ് തമരി
(റിട്്.അധ്യാപികജിയ്
പിഎസ് ക്ണ്്്ങ്്ല്്),
തജസിന്്ാ തമരി (ത്ഡാ
ഫ്സ്മാന്് ഇറിതഗഷന്്
ഡിപ്്ാര്്ട്്്തമന്്്്),തജാണ്്
ത്ക്സ് (ബിസിനസ്). മ
ര്മക്്ള്്: തക.തജ. ത്ൊ
ന്്സിസ്, തസല്്വരാജ്,
ഗില്്ബര്്ട്്്, തറജി, സി
ന്്്.

ഭാസക്ൃൃരനൃൃ
മണല്ര്്:ഹയര്്തസക്്
ന്്്റി സ്ക്്്ളിന് സമീ
പം തമതനാത്്്പറപ്്ി
ല്്ഭാസ്ക്്രന്്(95)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
നടത്്ി. ഭാര്യ: പതരേ
യായസ്ഭത്േ.മക്്ള്്:േി
ലീപ്,സ്മിേ,സീന.മര്
മക്്ള്്: ഉഷ, സേീഷ്
ബാബ്,തസാമന്്.

സിസിലി
മണല്ര്്: മാളിതയക്്ല്്
റപ്്ായിമകള്്സിസിലി
(84) അന്്രിച്്്. സം
സ്കാരംനടത്്ി.

ചെറിയമൃഹമൃൃദൃഹാജി
മത്ഞ്രി:പ്ല്്ത്ഞ്രിെീ
നിക്്ാമണ്്ില്് മഞ്്പ്്്
ള്്ി തെറിയ മ്ഹമ്്ദ്
ഹാജി (75)അന്്രിച്്്.
ഭാര്യ: കസനബ. മക്്
ള്്:അബ്്്ല്്ഹക്്ിം,അ
ബ്്്റഹീം, ഉമര്്, അബ്്്
ല്്കരീം,ബഷീര്്,സെി
യ,സ്കബേ, ഹഫ്സ
ത്.മര്മക്്ള്്:കസേല
വിതനല്്ിക്ത്്്,ഷറഫ്
ദ്്ീന്്പ്ല്്തഞ്്രി,അബ്്ാ
സ്പട്്ര്്ക്ളം,അസ്മാ
ബി, കമമ്ന, കസന
ബ, സജ്ന, സതഹാേര
ങ്്ള്്:അബ്്്ല്്മജീദ്മ്
സ്്ിയാര്്, അബ്്്സലാം
ഹാജി.

ആലി
മത്ഞ്രി:മത്ഞ്രിയിതല
പഴയകാല ച്മട്്് തോ
ഴിലാളികിഴത്ക്േലപി
ലാത്ത്ാട്്ത്്ില്്ആലി
എന്് ആനക്്യം ആ
ലി (85)അന്്രിച്്്. ഭാ
ര്യ:മറിയ്മ്്,മക്്ള്്:ജം
ഷീര്് ബാബ്, ജാസര്്,
ആയിഷനിഷ,േസ്്ീമ.മ
ര്മക്്ള്്: കെസല്് മ
ണ്്ാര്്ക്്ാട്, സാബിത്്്
കമസ്ര്്.

ചവലറാനികൃൃ
അങ്്മാലി:മഞ്്ത്പപാ
ലാട്്ിതേവസിയ്തടഭാര്യ
തവതറാനിക്്(81)അന്്
രിച്്്. സംസ്കാരം നട
ത്്ി. മക്്ള്്: എല്്സി,
ലിസി,തജസി,ജിജി,പ
തരേനായബാബ്.മര്മ
ക്്ള്്:പി.ടി.തപാള്്(ത്പ
സിഡന്്്്, അങ്്മാലി
ത്ല്ാക്്് പഞ്്ായത്്്),
ബീന,ടി.എം.ഔതസഫ്,
എം.പി തഡവിഡ്, തജാ
സ്വി.ആര്്.

മതൃൃായി
മ്ളന്്്ര്ത്്ി: കപന്
ങ്്ല്്പാറക്മ്ള്്ില്് മ
ത്്ായി(72)അന്്രിച്്്.
സംസ്കാരംഇന്്്രണ്്ി
ന് മ്ളന്്്ര്ത്്ി മാ
ര്്തത്്ാമന്്പള്്ിതസമി
ത്ത്രിയില്്. ഭാര്യ: മ്ള
ന്്്ര്ത്്ി പാര്്ണാല്്
ക്ട്ംബാംഗംമറിയാമ്്.
മക്്ള്് : വിന്്സി, വി
തനാദ്(ഓസ്ത്തടലിയ).മ
ര്മക്്ള്്:സാബ്വര്്ഗീ
സ്, മനീഷ അന്് (ഓ
സ്ത്തടലിയ).

എലൃൃസി
നടത്്റ:എരവിമംഗലം
ൊച്്ാജിതലയിനില്്പ
തരേനായമഞ്്ളിതേവ
സിഭാര്യഎല്്സി (72)
അന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാ
രംഇന്്്രാവിതല10.30
ന്എരവിമംഗലംതസന്്്്
തമരിസ് പള്്ി തസമി
ത്ത്രിയില്്.മക്്ള:ത്പി
ന്്സ്, തജാബി. മര്മക്്
ള്്:ലിജി,ഗ്്ീമി.

ലതാമസ്ലസവയൃരൃൃ
ക്പ്്ളങ്്ി: തോട്്്ംങ്്ര
തോമസ് തസവ്യര്് (79)
അന്്രിച്്്. സംസ്കാര
നടത്്ി. മക്്ള്്: ബീന,
ബാബ്, തബന്്ി. മര്മ
ക്്ള്്: തജാസഫ്, തമ
ഴ്സി,ഷീന.

കമലാഭായി
തവള്്റട:അര്വിതയാട്
കീഴര്വിതയാട് പതരേ
നായ െത്ന്്തശഘരന്്
നായര്തട ഭാര്യകമലാ
ഭായി(91)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള:ത്തപമ,ഗിരിജ.മര്
മക്്ള്്: െത്ന്്തശഖരന്്
നായര്്,പത്്തലെനന്്.

തങൃൃമണി
നാട്്ിക: ബാവ്മാസ്്് ്ര്്
തറാഡില്്േട്്്പറപ്്ില്്
പതരേനായ ശിവരാമ
ത്ന്്ഭാര്യേങ്്മണി(91)
അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:തഹ
മമാലിനി,ശശികല,രജ
നി,സ്തരഷ്ക്മാര്്(ക്
കവറ്്്),ശശീത്ന്്ന്് (ക്
കവറ്്്),ബിന്്്,സിന്്്,
പതരേനായ വിനയക്
മാര്്.മര്മക്്ള്്:അതശാ
കന്്,സ്തരഷ,്രാജന്്,മ
ഞ്ജ്ളനിശാന്്ിനി,േീ
പ,ത്ജയാേിത്പകാശ്,സ്
നില്്ക്മാര്്.സംസ്കാ
രംനടത്്ി.

ലസാമനൃൃ
മാങ്്ാംക്ഴി:ആല്ംമ്ട്്ി
ല്്തസാമന്്(70)അന്്
രിച്്്.ഭാര്യ:ലീല.മക്്ള്്:
സന്്്യ(ദ്ബായ്),പ്ല
രി. മര്മക്്ള്്: എം.എ
സ്. അഭിലാഷ് (ദ്ബാ
യ്),എം.എസ്.അനില്്
(എഎസ്ഐ, തവണ്്മ
ണി തൊലീസ് ത്സ്്്ഷ
ന്്).

മറിയംകൃടൃൃി
ത്ശീമ്ലനഗരം:ക്ളിക്്
ര തപര്മായന്് പതരേ
നായൊത്ക്ായ്തടമക
ള്്മറിയംക്ട്്ി(88)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
ഇന്്്രാവിതല11.30ന് 
രാജഗിരി പള്്ി തസമി
ത്ത്രിയില്്. അവിവാ
ഹിേയാണ്. സതഹാേര
ങ്്ള്്:തേവസിക്്്ട്്ി,അ
ന്്ംക്ട്്ി, പതരേരായ
ഔതസപ്്്,തോമസ്.

സരസവൃതിഅമൃൃ
നടത്്റ: തനച്്ിത്ക്ാട്
രാമന്് നാ യര് തട  ഭാ 
ര് യ  രാ യി ത് ്്  സര സ് വ 
േി അമ് ്  ( 75 )  അന് ് 
രി ച് ്് . സം സ്കാ രം ഇ
ന് ്് ഉ ച് ് ക് ്് 12 ന് പാറ
തമ ക് ്ാ വ്  ശാ ന് ്ി ഘട് ്ി 
ല് ്.

ബി.ബാബൃരാജനൃൃ
കര്മം:പ്ത്ത്ശ്രിവീട്്ി
ല്് ബി. ബാബ്രാജന്്
(റിട്്തയര്്ഡ് കലക്ത്തടറ്്്
ജീവനക്്ാരന്് -61)അ
ന്്രിച്്്.ഭാര്യ:ോര.മക്്
ള്്:കിരണ്്,വര്ണ്്.

എലൃൃസി
പടവരാട്: ഇളംത്ര്
ത്്ി ത്ഗീന്് നഗര്് ഒല്്്
ക്്ാരന്് പതരേനായ
ഈനാശ്വിത്ന്് ഭാര്യ
എല്്സി (74) അന്്രി
ച്്്. സംസ്കാരം ഇന്്്
രാവിതല9.30ന്കരിപ്്
ക്്്ന്്്തസമിത്ത്രിയി
ല്്.മക്്ള:ബിന്്്,പതര
േയായ ബീന, മര്മക
ന്്:ബാബ്.

അഭിതൃ്ൃലമാഹനൃൃ
തേഞ്്ിപ്്ലം:തെളാരി-
ച്ത്ള്ാട്്്പറപ്്്സ്വതേ
ശി തേത്ക്ടത്്് അഭി
ത്്്തമാഹന്് (26)അന്്
രിച്്്.പിോവ്:തമാഹന്്ോ
സ് (തേഞ്്ിപ്്ലം തകാ
ണ്്തഗ്സ് ഒനപോം വാ
ര്്ഡ്തപ്സിഡന്്്)്,മാോവ്:
തബബി പ്ണാടത്്ില്്.
ഭാരയ്: ആരയ്. സതഹാേര
ങ്്ള്്:അഭിജിത്്്തമാഹ
ന്്,അഷ്്യ്തമാഹന്്,അ
ജയ്തമാഹന്്.സംസക്്്ാ
രംഇന്്്രാവിതലഎട്്ിന്
വീട്്്വളപ്്ില്്.

മറിയംകൃൃൃടൃൃി
അങ്്മാലി : കറ്ക്റ്്ി
പാത്്ിക്്്ളങ്്ര പതര
േനായപാപ്്്വിത്ന്്ഭാ
ര്യമറിയംക്്്ട്്ി(94)അ
ന്്രിച്്്. സംസ്കാരം
നടത്്ി.കറ്ക്റ്്ിെിറ്്ി
നപ്്ിള്്ി ക്ട്ംബാംഗ
മാണ്.മക്്ള്്:തമരി,അ
ല്്തൊന്്സ, അന്്ം
ക്്്ട് ്ി, സിസ്്് ്ര് ് ത്തഗ
യ്സി (എഫ്എല്്എ
സ്ജി),സ്്് ്ീെന്്,തജാസ്,
പതരേനായതബബി.മ
ര്മക്്ള്്: പാലിത്ശ്രി
തേക്്യില്്മാടവനവ
ര് ്ഗീസ്, കറ്ക്റ് ്ി ഈ
ശാംതേങ്്ില്്രാജ്,തമ
രി,അല്്തൊന്്സ,തജ
ന്്ി, വട് ്പ് ്റപ്്് ഭരണി
ക്ളങ്്ര പതരേനായ
ൊത്ക്ാ.

േലതശരി: വിതേശ
ത്്് നിത്ന്ത്്ി
തൊവിഡ് തപാസറ്്ീ
വായേിതനത്ടര്്ന്്്
െികിത്്യിലായയ്
വാവ്മരണത്പ്ട്്്.ഖ
ബറടക്്്ന്് കാര്യ
ത്്ില്്േര്്ക്്ംഉണ്്ാ
തയങ്്ില്ം മ്േിര്്ന്്
വരിടതപ്്ട്്്തപ്ശന്ംപ
രിഹരിച്്.്ഇേിന്തശ
ഷംപാന്ര്്ജ്മഅ
ത്്് പളളി ഖബ
ര്്സ്്ാനില്്ഖബറടക്്ാന്്േീര്മാ
നമായി.ക്തറ്്രിയിതലകല്്ില്്ഷ
ഹീറാ(45)ണ് മരണതപ്്ട്്ത.്കഴി
ഞ്് േിവസംവിതേശത്്് നിത്ന്
ത്്ിയഷഹീറിതനക്വാറന്്്യിനില്്
കഴിയതവതനഞ്്്തവേനതയത്ട
ര്്ന്്്പരിയാരം തമഡിക്്ല്് തകാ
തളജില്്തപ്തവശിപ്്ിക്്്കയായിര്
ന്്.്പരിതശാധനയില്്തകാവിഡ്
സ്്ിരീകരിക്്്കയ്ംതെയത്.്ത്
ടര്്ന്്് മരണവ്ം സംഭവിച്്്. കി
ഡന്ി,ഷ്ഗര്്സംബന്്മായഅ

സ്ഖവ്മ്ണ്്ായിര്
ന്്.്
മരണവിവരംസ്്ിരീ
കരിച്്തോതട പാന്
ര്്ജ്മഅത്്്പള്്ി
ഖബര്്സ്്ാനില്് ഖ
ബറടക്്ാന്് േീര്മാ
നിത്ച്ങ്്ില്ംഒര്വി
ഭാഗംഎേിര്്പ്്്മായി
രംഗത്്് വന്്.് ക്ഴി
തയട്ക്്ാന്് എസക്
തവറ്്ര്്കടന്്്തപാകാ
ന്് വഴിയിത്ല്ന്്് പറ

ഞ്്ാണ്ആേയ്ംനിതഷധിച്്ത.്ആവ
ശയ്മായക്ഴിതയട്ക്്ാന്്സന്്ദ്്മാ
യിെിലസംഘടനകള്്രംഗത്്്വന്്
തോതടഅോ വശയ്മിത്ല്ന്്്ം എ
സക്തവറ്്ര്്കടത്്ിവിടാതമന്്്ംഇ
ക്്്ട്്ര്്അറിയിച്്.്ഇതോതടഹിറ്്ാച്്ി
ഉപതയാഗിച്്്ക്ഴിതയട്തത്്ങ്്ില്ം
ഖബറടക്്്ന്്വളണ്്ിയര്്മാര്തടകാ
രയ്ത്്ില്ംേര്്ക്്മായി.പിന്്ീട്ംഇ
ത്ംപരിഹരിച്്്ഖബറടക്്ത്്ിന്ള്്
ഒര്ക്്ങ്്ള്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ി.
സ്കഹനയാണ്ഷഹീറിതന്്്ഭാരയ്.

ദ്ബായ്:യ്വാവ്കാറിടിച്്്മ
രിച്്സംഭവത്്ില്്യ്എഇയി
തലക്തഡവര്്ക്്്കനത്്പിഴ
വിധിച്്് തകാടേി. റാസല്്
കഖമയിലാണ് സംഭവം.
ക്തഡവറ്തടവീഴ്െയാണ്അ
പകടകാരണതമന്്് വിലയിര്
ത്്ിയഅപ്്ീല്്തകാടേിരക്്
പ്്ണമായിരണ്്്ലഷ്്ംേിര്്ഹം
പിഴയ്ംമരിച്്യാള്തടആത്ശി
േര്്ക്്് 5000 േിര്്ഹവ്ം ന
ല്്കാന്്ഉത്്രവിട്്്.കീഴ്തകാ

ടേിയ്തടഉത്്രവ്ശരിതവച്്്
തകാണ്്ാണ്റാസ്അല്്കഖ
മ കാതസഷന്് തകാടേിയ്തട
വിധി.ഒര്വര്്ഷംമ്പ്്ാണ്ഇ
ത്പ്ാഴത്ത് തകാടേിവിധിക്്്
ആസ്പേമായ അപകടം നട
ന്്ത്.എമിതററ്്്സ്കഹതവമ്
റിച്്്കടന്്യ്വാവാണ്ത്പേി
ഓടിച്്ിര്ന്്വാഹനമിടിച്്് മ
രിച്്ത്.അമിേമായതവഗത്്ി
തലത്്ിയവാഹനമിടിച്്യ്വാ
വ്േല്്ഷ്്ണംമരിച്്്.അപക

ടത്ത്ത്ടര്്ന്്് നിയത്ന്്ണം
വിട്്്മറിഞ്് കാര്് േകര്ക
യ്ംതെയ്ത്.
സംഭവവ്മായിബന്്തപ്്ട്്്വാ
ഹനതമാടിച്്ിര്ന്്യ്എഇസ്വ
തേശി ക്റ്്ക്്ാരനാതണന്്്
തപാലീസ്കതണ്്ത്്ിയിര്ന്്.്
ഇയാതള റാസ് അല്് കഖമ
തകാടേി ശിഷ്്ിച്്്. ത്പേിക്്്
5,000േിര്്ഹംപിഴയ്ംതകാടേി
ൊര്്ജ്കള്്ത്ക്ാപ്്ം 200,000
േിര്്ഹത്്ിത്ന്് രക്്പ്്ണംന

ല്്കാന്ം ഉത്്രവിട്്്.ക്തഡ
വര്്ത്ടാെിക്നിയത്ന്്ണങ്്ള്്
പാലിക്്്ന്്േില്്പരാജയത്പ്
ട്്ോയിതകാടേിവിലയിര്ത്്ി
യിര്ന്്്.
എന്്ാല്് വിൊരണതകാടേി
യ്തട വിധിത്ക്േിതര ത്പേി
റാസ്അല്്കഖമകാതസഷ
ന്് തകാടേിതയസമീപിക്്്ക
യായിര്ന്്്. േിവസങ്്ള്് നീ
ണ്് വാേത്്ിതനാട്വിലാണ്
കീഴ്തകാടേിവിധിശരിവച്്ത്.

വടക്്ാത്ഞ്രി:തകാല്്ംപടിയില്്പിക്്പ്വാ
ന്്(മത്്്യവണ്്ി)സ്ക്ട്്ിയില്്ഇടിച്്്വിേ്യാര
ഥിമരിച്്്.തകാത്ട്ാല്്സ്വതേശിത്പതമാേിത്ന്്
മകന്്അഭിനവ്(12)ആണ്മരിച്്ത്.രാത്േി
715ഓതടതകാല്്ംപടിയില്്തവച്്ാണ്അപ
കടംനടന്്ത്.പാരിക്്്ന്്ത്്്ള്്അമ്്വീ
ട്്ില്്നിന്്്ംബന്്്വിതനാതടാപ്്ംസ്ക്ട്്ി
യില്്കടയിതലക്്്തപാക്ത്പ്ാഴാണ്അപ
കടം.േലയ്ക്്്ഗ്ര്േരമായിപര്ത്ക്റ്്അ
ഭിനവിതനക്ന്്ംക്ളത്്്ള്്സ്വകാര്യആ
ശ്പത്േിയില്്എത്്ിത്ച്ങ്്ില്ംജീവന്്രഷ്്ിക്്ാനായില്്.തവള്്റക്്ാ
ട്യ്പിസ്ക്ളിതലഏഴാംക്്ാസ്വിേ്യാരഥിയാണ്.സംസ്ക്്ാരംനട
ത്്ി.അമ്്:ഷീബ.സതഹാേരന്്:ആേിതേവ്.

കൊവിഡ്രോഗിമേണകപ്്ട്്്

ഷഹീർ

പികൃൃപൃവാനൃൃസക്ൃടൃൃിയിലൃൃഇടിചൃ്ൃ
വിദയൃാരഥിമരിചൃൃൃ

അഭിനവ്

ആലപ്്്ഴ: തകാവി
ഡ്ബാധിച്്്ജില്്യി
ല്് മ്ന്്് തപര്് മരി
ച്്്.ആലപ്്്ഴപ്ന്്
ത്പ വടക്്് പ്ത്്
ന്്തവളിയില്് രാജ
ന്്(67),തെര്്ത്്ലന
ഗരസഭ8-ാംവാര്്ഡ്
േകിടിതവളി വിശ്വം
ഭരത്ന്് ഭാര്യ ലീല
(77),ആലപ്്്ഴനഗര
സഭ വാര്്ഡിതലസ
നാേനം സ്തരത്ന്്
പ്രംോറ്ല്്റഹ്മ
യില്്മ്ഹമ്്ദ്തഷരീ
െിത്ന്് ഭാര്യെമീന
(39)എന്്ിവരാണ്മ
രിച്്ത്.
ത്പതമഹത്ത് ത്ട
ര്്ന്്് ആലപ്്്ഴയി
തലസ്വകാര്യആശ്
പത്േിയിതലഐസി
യ്വില്്െികിത്്യി
ലിരിത്ക് തകാവിഡ്
പരിതശാധനയില്് തപാസിറ്്ായ
േിതനത്ടരന്്് ഗ്ര്േരാവസ്്
യില്്വണ്്ാനംതമഡിക്്ല്്തകാ
തളജ് ആശ്പത്േിയിതലഐസി
യ്വിതലക്്്മാറ്്ിയതെമീനാഞാ
യറാഴെ്രാതേ്ി12മണിതയാതടമര
ണമടയ്കയായിര്ന്്്.തെമീനാ
യ്തട അസ്ഖവിവരമറിഞ്്് ഗ
ള്്െില്്നിത്ന്ത്്ിയഭര്്ത്്ാവ്
കവ്ാറക്ണ്നില്്കഴിയ്കയാണ.്
തകാവിഡ്നിയത്ന്്ണങ്്ള്്ക്്്വി
തധയമായിആലപ്്്ഴമസേ്ാന്്പ
ള്്ിഖബര്്സ്്ാനില്്മയ്്ത്്്ഖബ
റടക്്ി. മക്്ള്്:ൊയീസ്,ഇത്ബാ
ഹീം.ആശ്പത്േിയില്് െികിത്്
യില്്കഴിയ്ന്്േിനിതടയാണ്പ്
ന്്ത്പസ്വതേശിരാജന്്ആലപ്്്ഴ
തമഡിക്്ല്് തകാതളജാശ്പത്േി

യില്്തവച്്്മരിച്്ത്.
പാെകതത്്ാഴിലാളി
യായഇത്ദ്ഹംരണ്്ാ
ഴ്െ മ്ന്്പ് വീട്്ില്്
ക്ഴഞ്്് വീണിര്
ന്്്.ത്ടര്്ന്്്തമഡി
ക്്ല്് തകാതളജ്ആ
ശ്പത്േിയിതലത്്ി
ച്്് തകാവിഡ് തടസ്്്്്
നടത്്ിതയങ്്ില്ംെ
ലം തനഗറ്്ീവായിര്
ന്്്.അഞ്്് േിവസ
ത്ത് െികിത്്ക്്്
തശഷംഇത്ദ്ഹത്ത്
ഡിസ്ൊര്്ജ് തെ
യ്ത്.പിന്്ീട്വീട്്ില്്
േിരിതകതയത്്ിയ
രാജന്ഹ്േയസംബ
ന്്മായഅസ്വസ്്
േ ഉണ്്ായേിതന
ത്്്ടര്്ന്്് വീണ്്്ം
തമഡിക്്ല്് തകാതള
ജ് ആശ്പത്േിയില്്
ത്പതവശപ്്ിച്്്.പിന്്ീ

ട്നടത്്ിയതകാവിഡ്പരിതശാധ
നയില്് െലം തപാസിറ്്ീവാക്ക
യായിര്ന്്്. േിങ്്ളാഴ്െ പ്ല
ര്്ത്ച്യാണ്ഇതദ്്ഹംമരിക്്്ന്്ത.്
മ്േതേഹംവീട്്്വളപ്്ില്്സംസ്ക
രിച്്്.ഭാര്യ:പ്ഷ്പ.മക്്ള്്:അഭി
ലാഷ്,രാതജഷ്.
തെര്്ത്്ലസ്വതേശിനിലീലതകാ
വിഡ്ബാധിച്്്വണ്്ാനംതമഡി
ക് ് ല് ് െികിത് ് യിലായിര്ന് ്് .
വാര്്ദ് ്ക്യസഹജമായഅസ്ഖ
ങ് ് ള്മ്ണ് ്ായിര്ന് ്് .  ഭര് ്ത് ്ാ
വിന്ം രണ് ്്  ബന്്് ക് ് ള് ്ക് ്്ം
തൊവിഡ്തപാസിറ് ്ിവായേിതന
ത്്് ടര് ്ന് ്് ക്വാറക്ന്്നിലാണ്.
േിങ് ് ളാഴ്െ രാവിതലതയാതടയാ
ണ് ലീല മരിച് ് ത് .  സംസ്കാരം
നടത്്ി.

കര്നാഗപ്്ള്്ി:
കബക്്ിടിച്്് കസ
ക്്ിള്്യാതേ്ികനായ
ഗ്ഹനാഥന്് മരിച്്്.
പന്്ന കളരി കനാ
കാലയത്്ില്് കവി
രാജനാണ്(67)മരി
ച്്ത്. േിങ്്ഴാഴ്െ രാ
വിതല11-ഓതടതേശീ
യപാേയില്്തകാറ്്
ന്്ക്ളങ്്ര ഐടി
ഐക്്് സമീപത്ത്
സര്്ക്്ാരിത്ന്് സ
ക്ല്തകാസ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്ില്്നി
ന്്്സാധനങ്്ള്്വാങ്്ിതറാഡ്മ്
റിച്്്കടക്്്ത്പ്ാള്്അമിേതവഗ
േയില്്വന്്കബക്്ിടിക്്്കയാ

യിര്ന്്്എന്്്തൊ
ലീസ്പറഞ്്്.ഇടി
യ്തടആഘാേത്്ി
ല്്തറാഡിതലക്്്തേ
റിച്്്വീണകവിരാജ
തനസമീപത്്്ളളവ
ര്് അട്ത്്്ളള സ്വ
കാര്യആശ്പത്േിയി
ല്് എത്്ിച്്് ത്പഥമ
ശ്ത്ര്ഷ നല്്കിയ
തശഷംജില്്ാആശ്
പത്േിയിതലത്്ിച്്ങ്്ി
ല്ംമരണമടയ്കയാ

യിര്ന്്.്ഭാര്യ:സേിയമ്.്മക്്ള്്:
കവിേ,കതലഷ.്മര്മകന:ജയതപ്
ഭ്.സംസ്കാരംഇന്്്ഉച്്യ്ക്്്ര
ണ്്ിന്വീട്്്വളപ്്ില്്.

ചകാവിഡൃബാധിചൃ്ൃ
ആലപൃൃൃഴയിലമൃനൃ്ൃമരണം

ലീല

ഫമീന

ഡബകൃൃിടിചൃ്ൃഡസകൃൃിളൃൃ
യാരതൃകൃൃാരനൃൃമരിചൃൃൃ

രാജൻ

യൃവാവൃകാറിടിചൃ്ൃമരിചൃൃസംഭവം:യൃഎഇയിചലഡരൃൈവരൃൃ
40ലകൃൃംരൃപലയാളംബൃൃഡമൃണിനലൃൃകാനൃൃലകാടതി

നബീസാബീവി
തകാല്്്ര്്വിള:പള്്ിമ്
ക്്്ഭാരത്നഗര്്63ഇജാ
സ് മന്്സിലില്് പതരേ
നായ ന്ഹ്കണ്്ിത്ന്്
ഭാര്യ നബീസാബീവി
(90)അന്്രിച്്്.കബറട
ക്്ം നടത്്ി. മക്്ള്്:
തഷരീഫ്,നിസാം,നാസ
ര്്,ജലാല്്,തറഷീേ,സ്
ല്്ബത്്്,നസീമ.

കാരൃൃലലാസ്
അരിനല്്്ര്്:ഡയാന മ
ന്്ിരത്്ില്്കാര്്തലാസ്
(വിജയന്്64) അന്്രി
ച്്്. സംസ്കാരം നട
ത്്ി.ഭാര്യ:ഉഷതമരി.മ
ക്്ള്്:ഡയാന,ഡയസ്.
മര്മക്്ള്്: തജായി, േീ
പ്േി.

െിനൃൃമൃൃ
പ്ത്്്ര്്:കകേത്ക്ാട്
വാഴവിള പ്ത്്ന്്വീട്്ി
ല്്തെറിയാത്ന്്ഭാര്യെി
ന്്മ്്(83)അന്്രിച്്്.

ഓളൃൃഗഅലകസൃ്
കാവനാട്:മ്ക്്ാട്നഗര്്
ആഷിയാനയില്് തക
എംഎംഎല് ് റി ട് ് . ഡി
ജിഎംഅലക്സാണ് ് ര് ്
തെര് ്ണാണ് ് സിത്ന്്
ഭാ ര് യ യ്ം നീ ണ് ് കര
തസന് ്്്  ആഗ് ് സ്  എ
ച് ്്എസ്റിട് ് . അധ്യാപി
കയ്മായ ഓള് ്ഗ അ
ലക്സ് (70)  അന് ് രി 
ച് ്് .  സംസ്കാരം നട
ത് ്ി .  മ ക് ് ള് ്:  ത്പീ േി ,
ടീന,ത് തെഡി.മര്മക് ് 
ള് ്:  തജാര് ്ജ് ,  റി ഞ് ്് ,
സിംസി.

ഭാരതിയമൃൃ
ഇടവട്്ം:തപാരിക്്ല്്ഗീ
ോഭവനില്് പതരേനാ
യജനാര്്ദ്്നന്്പിള്്യ്
തടഭാരയ്ഭാരേിയമ്്(83)
അന്്രിച്്്. മക്്ള്്: ഗീ
ോതേവിയമ്്,സജീവ്ക്
മാര്്, പതരേരായ രഘ്
ക്മാര്്,സത്ന്ാഷ്ക്മാ
ര്്.മര്മക്്ള്്:സ്ലജയ
മ്്, പതരേരായ രവിക്
മാര്്,മണിയമ്്.

ചജ.ശിവദാസനൃൃപിളൃൃ
കാവനാട്: മീനത്്്തെ
രി അഴികത്്്പാതലാട്്്
വീട്്ില്്തജ.ശിവോസന്്
പിള്്(83)അന്്രിച്്്.

ചെലൃൃമൃൃ
ത്ക്്ര്വ:പണ്്കശാല
തേക്്േില്് പതരേനാ
യരാഘവത്ന്്ഭാര്യതെ
ല്്മ്്(92)അന്്രിച്്്.

ശിവദാസനൃൃ
പ്ത്്്ര്്മ്ക്്്:ശിവമന്്ി
രത്്ില്് ശിവോസന്്
(45)അന്്രിച്്.്ഭാര്യ:േ
ങ്്മ്്.മക്്ള്്:ശിവതപ്സാ
ദ്,ശിവത്പിയ.

ജി.രാമകൃഷണ്പിളള
പന്്ന: കളരിഅയ്്ത്്്
വീട്്ില്് ജി.രാമക്ഷ്ണ
പിളള (80)അന്്രിച്്്.
പന്്നപഞ്്ായത്്്മ്ന്്
അംഗം,മിന്്ാംതോട്്ില്്
തേവി ത്ഷ്ത്േം മ്ന്് ത്പ
സിഡന്്്്,കളരിഎന്്എ
സ്എസ് കരതയാഗം മ്
ന്്ത്പസിഡന്്്്എന്്ീനി
ലകളില്്ത്പവര്്ത്്ിച്്ിട്്്
ണ്്്.
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തപൂഭാസിനൂൂൂരാനേശയൂാം
ചിതരൂീകരണംഅടൂതൂൂമാസം
പര് ഭാസ്നായകനായിഎത്്്ന്്ഏറ്്വം്പ്തിയചിപത്ംരാശധേയ്ാമിന്്്ചിപത്ീകരണംനസ

പത്ംബറിൽ്്ആരംഭിക്്്ം.നക.നകരാധാക്ഷണ്ക്മാർ്്ആണ്ചിപത്ംസംവിധാനംനചയ്്്
ന്്ത.്2015-ൽ്്പ്റത്്ിറങ്്ിയജിൽ്്ആണ്രാധാക്ഷണ്ക്മാർ്്സംവിധാനംനചയത്ആദയ്ചി
പത്ം.പര്ഭാസിന്്്ഇര്രതാമത്ചിപത്മാണിത.്സച്്ിൻ്്,ഭാഗയ്പേ്ീ,മ്രളിേർ്്മ,സാോ,ക്നാൽ്്,സതയ്
ൻ്്ത്രങ്്ിയവരാണ്ചിപത്ത്്ിനലമറ്്്താരങ്്ൾ്്.പ്ജനഹഡശ്ഗആണ്ചിപത്ത്്ിനലനായിക.ശനര
നത്്തനന്്പര്ഭാസിന്്്പ്തിയചിപത്ംനൊമാ്്്ിക്്്ചിപത്മാനണന്്വാർ്്ത്്കൾ്്പ്റത്്്വന്്ിര്ന്്്.
ജ്ലായ്9നാണ്ചിപത്ത്്ിന്്്ഫസ്്്്്ല്ക്്്ശൊസ്്്്ർ്്അണിയറപര്വർ്്ത്്കർ്്പ്റത്്്വിട്്ത.്മലയാ
ളംഉൾ്്നപ്്നരനിരവധിഭാഷയില്ള്്ഫസ്്്്്ല്ക്്്ശൊസ്്്്റാണ്അണിയറപര്വർ്്ത്്കർ്്റിലീസ്നചയത്
ത.്നതല്ങ്്്,ഹിന്്ി,തമിഴ,്മലയാളംഎന്്ീനാല്ഭാഷകളിലാണ്ചിപത്ംനിർ്്മ്്ിക്്്ന്്ത.്നസപത്ംബറി
നലരണ്്ാമനത്്ആഴച്്്ചിപത്ീകരണംആരംഭിക്്്ം.ക്രാനത,മറ്്്ഭാഷകളിശലക്്്നോഴിമാറ്്വം്ഉ
ണ്്ാക്നമന്്്അണിയറപര്വർ്്ത്്കർ്്ശനരനത്്വയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.നതല്ങ്്്സിനിമാരംഗനത്്പര്
മ്ഖനിർ്്മ്്ാണകമ്്നിയായശോരിക്ഷണ്മ്വീസം്യ്വിപക്ിശയഷനം്ശചർ്്ന്്ാണ്ചിപത്ംനിർ്്മ്്ി
ക്്്ന്്ത.്പേ്ീകാന്്്പര്സാദാണ്ചിപത്ത്്ിന്്്എഡിറ്്ിംഗ്നിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്ത.്നപ്രാഡക്്ൻ്്ഡികസന
ർ്്-രവീപന്്്,ഡി.ഓ.രി-മശൊജ്രരമഹംസ.

ഓർൂൂമചൂൂിതരൂവൂമായിറിമ
ശോഹിനിയാട്്ംഅരശങ്്റ്്ത്്ിന്്്

ഓർ്്മകൾ്്രങ്്്വച്്്നരിറിമക
ല്്ിങ്്ൽ്്.ശോഹിനിയാട്്ംഅരശങ്്റ്്ത്്ിന്
നോട്്്മ്മ്്്.ത്ശ്ർ്്റീജിയണൽ്്തീശയറ്്
റിനലബാക്്്ശസ്്്്ജ്പഡ്സിങ്റ്മിൽ്്എന്്
കയ്ാപഷ്ശൊനരരങ്്്വച്്ചിപത്മാണ്ശോ
ഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്കവറലാക്ന്്ത.്റിമ
യക്്്്13വയസ്്്ള്്ശപ്്ൾ്്എട്ത്്ചിപത്
മാണിത.്സിനിമയില്ള്്വരം്ആരാധക
രം്ചിപത്ത്്ിന്കമന്്്്കള്മായിഎത്്ി
യിട്്്ണ്്്.സംവിധായകനം്തിരക്്ഥാക്
ത്്്മായമ്ഹ്സിൻ്്രരാരിയ്നരകമന്്്്ം
റിമയ്നരമറ്രരിയ്മാണ്പേ്ശധ്്യമാക്
ന്്ത.്”നനല്്ര്ക്ട്്ിഎയ്ന”്എന്്ാണ്മ്
ഹ്സിൻ്്രരാരിയ്നരകമ്്്്."നീഭ്തകാല
മാശോഉശദ്്േിച്്ത”്എന്്ാണ്റിമശോദിക്്്ന്്ത.്"ഞാൻ്്ശോദിക്്ാനതതനന്്ഇങ്്നനഒരാൾ്്രറ
ഞ്്തിൽ്്അതിേയംശോന്്്ന്്്”എന്്്ംറിമരിന്്ാനലക്റിച്്്."നൊരിച്്മീനിന്മ്ൻ്്പ്ള്്ജീവി
തം"എന്്ാണ്മനറ്്രാൾ്്കമ്്്്ക്റിച്്ത.്ഒര്കമ്്്ിന്താൻ്്അശപ്്ഴം്ഇശപ്്ഴം്നഫമിനിച്്ിതനന്്
എന്്ാണ്റിമയ്നരമറ്രരി.ഈചിപത്ംരതിമ്ന്്ാംവയസിശലതാണ്എന്്്ംറിമമറ്രരിനൊട്ത്്ിട്്്
ണ്്്.എന്്്ഏറ്്വം്പര്ിയനപ്്ട്്ചിപത്ംഎന്്ാണ്നരികവിതനായര്നരകമ്്്്.േയ്ാമപര്സാദ്ചിപത്ം‘ഋത’്
വില്നരയാണ്റിമമലയാളസിനിമയിശലക്്്അരശങ്്റ്്ംക്റിച്്ത.്നരി,നർ്്ത്്കി,നിർ്്മാതാവ്ത്രങ്്ി
യനിലകളിലം്റിമതന്്്ശരര്ശരഖനപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ആഷിഖ്അബ്ഒര്ക്്ിയകവറസ’്സിനിമയി
ലാണ്റിമഒട്വിൽ്്ശവഷമിട്്ത.്

മീശപിരിചൂ്ൂ
ചാനകൂൂചൂൂന
നമഗാസ്്്്ാർമമ്്്ട്്ിയ്നരവർക്്ൗട്്്ചിപത്ംശോഷയ്ൽമീഡിയകീ
ഴരക്്ിയിട്്്അധികംനാളായില്്.ഇശപ്്
ഴിതനരൻക്ഞ്്ാശക്്ശോബന്്്പ്
തിയചിപത്ത്്ിന്രിന്്ാനലയാണ്ശോ
ഷയ്ൽമീഡിയ.മീേരിരിച്്്സൺഗ്്ാ
സം്വച്്്ള്്ചാശക്്ച്്ന്്്ചിപത്ംക
ണ്്്കണ്്്തള്്ിയിരിക്്്കയാണ്ആരാ
ധകർ.ഓശോദിവസംകഴിയ്ശത്്റം്
ചാശക്്ച്്ൻനചറ്പ്്മാക്ന്്്എന്്ാ
ണ്രലര്നരയം്കമ്്്്.ശോക്്്ഡൗൺ
കാലംക്ടം്ബത്്ിനൊപ്്ംനചലവഴിക്്്കയാണ്ചാശക്്ച്്ൻ.ഈഅട്
ത്്ിനരചാശക്്ച്്ന്്്വീട്്ിശലയക്്്്പ്തിയഒര്അതിഥിക്രിനയത്്ിയിര്
ന്്്.മിനിക്പ്്റിന്്്സന്രഷയ്ൽഎഡിഷൻആയിര്ന്്്അത.്

ലിസനഹയഡൂ
നൂൂൂ"സർഫിംഗൂ'
ശോളിവ്ഡ് നരിയം് ശോഡല്മായലിസനഹയഡ്ന്്് ഒ
ര്വിഡിശോയാണിശപ്്ൾശോഷയ്ൽമീ
ഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്്്ന്്ത.് സർ
ഫിംഗ്നചയ്്്ന്്ലിസയ്നരവിഡിശോയാ
ണിത.്തിരമാലകനളസാഹസികമായിമറി
കരക്്്ന്്ലിസഅവസാനംഅരിനതറ്്ിതി
രയിശലക്്്വീഴ്ന്്തം്വിഡിശോയിൽകാ
ണാം.താനഴവീഴ്ന്്ത്അപത്ശോേമല്്എ
ന്്ക്റിശപ്്നരയാണ്ലിസവിഡിശോര
ങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇതിന്മ്ൻപം്സർ
ഫിംഗ്ശവഷംധരിച്്്നിൽക്്്ന്്ശോനട്്
കൾലിസരങ്്്വച്്ിര്ന്്്.

ലാനലടൂൂനൂൂൂഫഫനലൂൂടചൂ്ൂ
ശപ്രക്്കർഏനറപര്തീക്്ശോ

നരകാത്്ിരിക്്്ന്്ചിപത്
മാണ്മരക്്ാർ്്അറബിക്്രലിന്്്സിം
ഹം.ശോഹൻ്്ലാലം്പര്ിയദർ്്േനം്വീ
ണ്്്നമാര്മിക്്്ന്്ചിപത്ത്്ിന്്്റീലി
സ്ശോക്്്ഡൗണിനനത്രർ്്ന്്്മാറ്്ി
നവക്്്കയായിര്ന്്്.ഇശപ്്ഴിതാക്
ഞ്്ാലിമരക്്ാറിൽ്്നിന്്്മ്നള്ാ്ര്
ചിപത്ംരങ്്്വച്്ിരിക്്്കയാണ്ബാബ്
രാജ.്
ശോഹൻ്്ലാൽ്്തനിക്്്ശമക്്പ്്്നച
യ്്്ന്്ചിപത്മാണ്ബാബ്രാജ്രങ്്്വ
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.്കഫനൽരച്്്പഫ്ംലാ
ശലട്്ൻ്്എന്്ാണ്ചിപത്ത്്ിന്ബാബ്
രാജ്നൽ്്കിയിരിക്്്ന്്കയ്ാപഷ്ൻ്്.ശമക്്പ്്്മാൻ്്രട്്ണംറഷീദം്അരികി
ല്ണ്്്.ശമാഹൻ്്ലാൽ്്ബാബ്രാജിന്്്മ്ഖത്്്ശമക്്പ്്്ഇട്ന്്തായാണ്ചി
പത്ത്്ിൽ്്കാണ്ന്്ത.്ശോഹൻ്്ലാലിന്പ്റനമ,പര്ണവ്ശോഹൻ്്ലാൽ്്,പര്
ഭ,്അർ്്ജ്ൻ്്,ഫാസിൽ്്,സ്നിൽ്്നഷട്്ി,മഞജ്്വാരയ്ർ്്,കീർ്്ത്്ിസ്ശരഷ,്
കലയ്ാണിപര്ിയദർ്്േൻ്്,നനട്മ്രിശവണ,്മ്ശകഷ,്സിദ്്ിഖ,്രഞജ്ിരണി
ക്്ർ്്,ഹരീഷ്ശരരരിത്രങ്്ിയവമ്്ൻ്്താരനിരയാണ്മരക്്ാറിൽഉണ്്്.ഒമ
ർ്്ല്ല്വിന്്്പ്തിയചിപത്മായരവർ്്സ്്്്ാറിനായ്ള്്തയ്്ാനറട്പ്്ിലാണ്
ബാബ്രാജ്ഇശപ്്ൾ്്.ബാബ്ആ്്്ണിതിരിച്്്വര്ന്്ചിപത്ത്്ിൽ്്റിയാസ്
ഖാൻ്്,അബ്സലീംഎന്്ിവരം്പര്ധാനശവഷങ്്ളിനലത്്്ന്്്ണ്്്.

അമലൂൂനീരദിനോടംൂഫഹദിനോടംൂ
നനൂൂിപറഞൂ്ൂഅനൂൂവർൂൂറഷീദൂ
അൻ്്വർ്്റഷീദ്സംവിധാനംനചയത്ചിപത്മാണ്പര്ാൻ്്സ.്ഏഴ്വർ്്ഷനത്്ഇരശവള

യക്്്്ശേഷമായിര്ന്്്അൻ്്വർ്്റഷീദ്സംവിധാനരംഗശത്്യക്്്്തിരിച്്്വന്്ത.്
ഫഹദ്ഫാസിലിന്്്ഗംഭീരപര്കരനംനൊണ്്്ംശമക്്ിങ്നൊണ്്്ംപേ്ശധ്്യമായചിപത്നത്്
ക്റിച്്്അധികമാർ്്ക്്്ംഅറിയാത്്ഒര്വസത്്തയാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ്രങ്്്വച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്ഫഹദ്ഫാസിലം്അമൽ്്നീരദം്ഒര്ര്രശൊലം്ചിപത്ത്്ിനായിപര്തിഫലംവാങ്്ി
യിനല്്ന്്ാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ്രറയ്ന്്ത.്തങ്്ള്നരതായഅന്ഭവങ്്ൾ്്സിനിമകളിൽ്്
നൊണ്്്വരാനം്ആപഗ്ഹിച്്ിര്ന്്്.അങ്്നനയാണ്പര്ാൻ്്സ്എന്്സിനിമഉണ്്ായത്എ
ന്്ാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ്ഒര്പര്മ്ഖമാധയ്മത്്ിന്നലക്ിയഅഭിമ്ഖത്്ിൽ്്രറഞ്്ിരിക്്്
ന്്ത.്2013ൽപ്റത്്ിറങ്്ിയആമിയിലാണ്ഇതിന്മ്മ്്്ഞാനം്ഫഹദം്അമലം്ഒന്്ിച്്്
പര്വർത്്ിച്്ത.്ഞാൻസംവിധാനംനചയത്സിനിമകളിൽഏറ്്വം്എള്പ്്ത്്ിലം്സശത്്
ഷത്്ിലം്ഷ്ട്്്നചയത്സിനിമയായിര്ന്്്അത്അൻ്്വർ്്റഷീദ്രറഞ്്്.അമൽ്്നീരദം്
ഫഹദം്തശന്്ട്കാണിച്്ആത്്വിേവ്ാസത്്ിനം്സൗഹ്ദത്്ിനം്എശപ്്ഴം്താൻ്്കര
നപ്്ട്്ിരിക്്്ംഎന്്്ംസംവിധായകൻ്്വയ്ക്്മാക്്ി.പ്തിയതമിഴ്സിനിമഒര്ക്്്ന്്തിര
ക്്ിലാണ്അൻ്്വർ്്റഷീദ.്മ്ന്്്സിനിമകളാണ്നിർ്്മ്്ിക്്ാൻ്്തീര്മാനിച്്ത.്ഒര്സിനിമ
അൻ്്വർ്്റഷീദ്സംവിധാനംനചയ്്്ം.ഇതിൽ്്കകദിചിപത്ത്്ില്നരപേ്ശധ്്യനായഅർ്്ജ്
ൻ്്ദാസ്ആണ്നായകനാവ്ക.മിഥ്ൻ്്മാന്വൽ്്ശോമസ്ആണ്ഈചിപത്ത്്ിന്തിരക്്ഥ
ഒര്ക്്്കനയന്്്ംഅൻ്്വർ്്റഷീദ്രറഞ്്്.

ത ണ്്ീർമത്്ൻദിനങ്്ൾഎന്്സിനിമയക്്്്ശേഷം
തന്്്അട്ത്്സിനിമപര്ഖയ്ാരിച്്്സംവിധായക

ൻഗിരീഷ്എഡി.ചിപത്ത്്ിന്്്രചനയം്സംവിധാന
വം്സഹനിർമാണവം്ഗിരീഷ്തനന്്യാണ്നിർവഹി
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.്നഷബിൻബക്്ർനപ്ൊഡക്്ൻസിന്്്
ബാനറിൽനഷബിൻബക്്ർആണ്ഗിരീഷിനൊപ്്ംസ്
പ്്ർേരണയ്നിർമക്്്ക.ചിപത്ത്്ിന്്്ശൊസ്്്്റ്കളം്പ്
റത്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.തണ്്ീർമത്്നിൽനായികയാനയത്്ി
യഅനേവ്രരാജനം്അർജ്ൻഅശോകന്മാണ്പര്
ധാനകഥാരാപത്ങ്്ളാനയത്്്ക.സജിത്്്പ്ര്ഷനാണ്
ചിപത്ത്്ിന്്്ഛായാപഗ്ഹണം.ആകാശ്വർഗീസ്എഡി
റ്്ിങ്നിർവഹിക്്്ം.സംഗീതംജസ്്്്ിൻവർഗീസ.്

'സൂപൂൂർ
ശരണയൂ'യൂമായി
ഗിരീഷ്എഡി
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കോച്്ി:ഫ്ട്ലോൾരംഗത്്്ലകരളബ്്ാല്സ്്്ഴ്സ്ഫ്ട്ലോൾ
ക്്ബ്്ിന്കറവിജയകരമായമ്ല്ന്റ്്ത്്ിന്ലശഷംമാത്കമ്്
നിയായബ്്ാല്സ്്്ഴ്സ്സ്ലോർട്സ്കവല്ഞ്ഴ്സ്ഫ്പപവറ്്്ലി
മിറ്്ഡ്റാഡ്നിച്കിബ്്ാല്സ്്്ഴ്സ്എന്്ലപരിൽലോളിലോ
ൾരംഗത്്്ംപ്തിയസംരംഭംത്ടങ്്്ന്്്.കസർബിയൻൈ
സ്്്്്ഡിവിഷൻട്ർണകമന്റ്കളിൽടീംപക്ങ്ട്ക്്്ം.പ്പശ
സ്തകസർബിയൻക്്ബ്്ായറാഡ്നിച്കികബൽല്പഗഡ്മായി
ലചർന്്്ള്്സംരംഭംലോളിലോളിന്കറപരമ്്രാഗതമായ

പ്പധാനക്പ്ട്്ലകപ്ദ്്ങ്്ളികോന്്ായലകരളത്്ികലപ്പഗത്്ർ
ക്്്അവസരകോര്ക്്്ം.സാല്ങ്തികഫവദഗ്ധ്യം,പരിശീല
നസൗകര്യങ്്ൾ,പിന്്്ണഎന്്ിവനൽക്ന്്തിന്പ്റലമ
വളർന്്്വര്ന്്പ്പതിഭകകളഅത്്ാരാപ്ഷ്്രംഗല്ത്ക്്്കോ
ണ്്്വരാന്ംസാധിക്്്ം.എഫ്ഐവിബിലോളിലോൾനാ
ഷൻസ്ലീഗികലപ്പധാനക്പ്ട്്ടീമ്കളിൽഒന്്ായകസർബി
യയ്ക്്്കായികരംഗത്്്പ്പല്തയകിച്്്ലോളിലോളിൽവലി
യഫപത്കമ്ണ്്്.

ആറാം തമ്്്രാൻ
ലിസബ്ണ്്:ബലയണികനയ്ംലോ
ൾ്്കീപ്്ർ്്മാന്വൽ്്ലോയകറയ്ംവീ
ഴത്്്ാന്ള്്ആയ്ധങ്്ൾ്്പിഎ
സജ്ിയ്കടപക്്ല്ണ്്ായിര്ന്്ില്.്
അത്കോണ്്്തകന്്യ്ലവൈചാം
പയ്ൻ്്സ്ലീഗ്കിരീടംവീണ്്്ംജർ്്മനി
യിലലക്്.്കന്്ിഫൈനൽ്്കളിച്്പൈ്
ഞ്്്ചാംപയ്ന്്ാരായപിഎസജ്ികയ
ഏകപക്്ീയമായഒര്ലോളിന്ത
കർ്്ത്്്ബലയണ്്മയ്്ണിക്്്തങ്്ള്
കടആറാംയ്ലൊപയ്ൻ്്കിരീടത്്ിൽ്്
മ്ത്്മിട്്.്ലിസബ്ണിൽ്്നടന്്ആ
ലവശകരമായകലാശലപ്്രിൽ്്59ാം
മിനിറ്്ിൽ്്കിങസ്്്ിലോമാൻ്്കഹഡ
റില്കടലനടിയലോളാണ്മൽ്്സര
വിധിനിർ്്ണയിച്്ത.്2013ന്ലശഷം
ബലയണിക്്്ആദയ്കത്്ചാംപയ്
ൻ്്സ്ലീഗ്കിരീടംക്ടിയാണിത.്
ചാംപയ്ൻ്്സ്ലീഗിൽ്്ഒര്സീസണി
കലഎല്്ാമത്്രങ്്ള്ംജയിച്്്കിരീ
ടംച്ടിയആദയ്കത്്ടീകമന്്കറ
ലക്്ഡിന്ംബലയണ്്അവകാശി
കളായി.പത്്ടക്്ത്്ില്ംപാസിങി
ല്കമല്്ാംബലയണിക്്്ച്വപ്്്പട
യക്്്ായിര്ന്്്ആധിപതയ്ം.പത്്്
ക്ട്തൽ്്സമയംഫകവശംവ
യക്്്ാനായികല്്ങ്്ില്ംലഭിച്്അവ
സരങ്്ളിൽ്്പിഎസജ്ിമിന്്ൽ്്നീ
ക്്ങ്്ളില്കടബലയണ്്ലോൾ്്മ്ഖം
വിറപ്്ിച്്.്കനയമ്റള്കടയ്ംഎംബാ
കപ്്യ്കടയ്ംതകർ്്പ്്ൻ്്ലോടട്്്കൾ്്
ലോൾ്്#കീപ്്ർ്്ലോയർ്്അസാമാനയ്
മിട്ലക്്കടതട്ത്്ിട്്.്ആദയ്പക്
തിക്ട്തൽ്്ത്റന്്ലോരാട്്മായി
ര്കന്്ങ്്ിൽ്്രണ്്ാംപക്തിയിൽ്്ബ
ലയണിക്്്ലമധാവിതവ്മാണ്കണ്്
ത.്പപ്ലത്യകിച്്്ംലീഡ്ലനടിയബലയ
ണ്്കാഴച്വച്്ഫ്ടല്ോൾ്്ചാംപയ്
ൻ്്മാർ്്ക്്്ലചർ്്ന്്തായിര്ന്്.്ആ
ദയ്പക്തിയിൽ്്ബലയണിന്ലോ
ലൊട്ലചർ്്ന്്്ലോരാടിയപിഎ
സജ്ിപകക്്രണ്്ാംപക്തിയിൽ്്
ക്്ീണിതരായികാണകപ്്ട്്.്

ഇതാണുഫൈനൽുു
കോവിഡ്മഹാമാരികാരണംലസ്്്്
ഡിയത്്ിൽ്്കാണികള്കടസാന്്ി
ധയ്മില്്ായിര്കന്്ങ്്ില്ംകളിയാലവ
ശത്്ിന്ഒട്്്ംക്റവ്ണ്്ായിര്ന്്ില്.്
ഫഹകപ്പസിങ്കഗയിമാണ്ത്ട
ക്്ംമ്തൽ്്ഇര്ടീമ്കള്ംകാഴച്വ
ച്്ത.്ബലയണിക്്്കചമ്്ടയക്്്ായി
ര്ന്്്പത്്ടക്്ത്്ിൽ്്ലനരിയമ്
ൻ്്ത്ക്്കമങ്്ില്ംപത്്്ലഭിച്്ലപ്്
കൊന്്്ംപിഎസജ്ിയ്ംനിരാശകപ്്
ട്ത്്ിയില്.്ലോയറ്കടതകർ്്പ്്ൻ്്
ലസവ്കളിയിൽ്്ലോളിയ്കടആദയ്
കത്്ലസവ്കണ്്ത്19-ാംമിനിറ്്ിലാ

ണ.്ഇടത്വിങില്കടകനയമ്റ്ം
എംബാകപ്്യ്ംലചർ്്ന്്്നടത്്ിയ
മിന്്ൽ്്നീക്്ം.പന്്്മായിലോ
ക്സിന്ള്്ിലലക്്്ശരലവഗത്്ിൽ്്
ഓടിക്്യറിയകനയമ്ർ്്ക്്്മ്ന്്ിൽ്്
ലോയർ്്മാപത്ം.അൽ്്പ്്ംബ്ദ്്ിമ്ലട്്
റിയആംഗിളിൽ്്നിന്്്ംകനയമ്ർ്്
കോട്ത്്ലോട്്്ലോയർ്്കാല്കോ
ണ്്്തട്ക്്്കയായിര്ന്്.്ല്സ്
ലോളിൽ്്നിന്്്ംകനയമ്ർ്്വീണ്്്ം
ലോട്്ിന്പശ്മികച്്ങ്്ില്ംഇത്്വണ
യ്ംന്യർ്്ലല്്ക്്്കചയത്.്അവി
ശവ്സനീയപപ്കടനമായിര്ന്്്ലോ
യർ്്നടത്്ിയത.്22ാംമിനിറ്്ിൽ്്ബ
ലയണിക്്്ആദയ്കത്്ലോൾ്്പശ്മം.
പകക്്പിഎസജ്ിയ്കടരക്്യക്ക്്
ത്്ിയത്ലോൾ്്ലോസ്്്്ായിര്ന്്.്
ലോക്സിനകത്്്മാർ്്ക്്്കചയ്്കപ്്
ടാകതനിന്്കലവൻ്്ലോസ്കിയ്കട
കാലിൽ്്പകത്്ത്്ി.ഒന്്്കവട്്ിത്്ി
രിഞ്്്താരംകോട്ത്്ലോകളന്്്
റപ്്ായിര്ന്്ലോട്്്തടയാൻ്്ലോളി
കകയ്ലർ്്നവാസിക്്്മ്ഴ്നീളൻ്്
ഫഡവ.്പകക്്പത്്്ഇടത്ലോസ്്്്ി
ൽ്്തട്്ികത്്റിക്്്കയായിര്ന്്.്

ഡിെരിേഅവസരം
നഷുുമപുുടുതുുി
ബലയണികനതിലരപിഎസജ്ിക്്്ല
ഭിച്്സ്വർ്്ണാവസരമാണ്24-ാം
മിനിറ്്ിൽ്്ഡിമരിയയില്കടലഭിച്്ത്
എന്്ാൽ്്,അതലദ്്ഹംനഷ്്പകപ്്ട്
ത്്ിയതിന്വലിയവിലനൽ്്ലകണ്്ി
വന്്.്കനയമ്റായിര്ന്്്നീക്്ത്്ി
ന്ത്ടക്്മിട്്ത.്വളകരലവഗത്്ിൽ്്
ലോസ്്്്ിലലക്്്ഒടിക്്യറിയകനയമ്ർ്്
പത്്്ആൻ്്ഡർ്്കഹലരരയക്്്്ന
ൽ്്കി.കഹലരരയ്കടവണ്്ടച്്്പാസ്
മഡിമരിയയിലലക്്.്ലോളിലോയർ്്
മാപത്ംമ്ന്്ിൽ്്നിൽ്്കക്്ഡിമരിയ
യ്കടതകർ്്പ്്ൻ്്ലോട്്്പകക്്ലപ്കാ
സ്ബാറിന്മ്കളില്കടകവടിയ്ണ്്
കണകക്്ചീറിപ്്ാഞ്്.്മത്്രത്്ി
കലഏറ്്വ്ംമികച്്അവസരം.26ാം
മിനിറ്്ിൽ്്ബലയണിക്്്ഡിൈൻ്്ഡർ്്
കജലൊംലോകട്്ങ്പരിലക്്റ്്്വീ
ണ.്ത്ടർ്്ന്്്മ്ടത്്ിനീങ്്ിയതാര
കത്്ലോച്്്പിൻ്്വലിക്്്കയ്ംകച
യത്.്സയ്്ളാണ്പകരക്്ാരനായി
പഗ്ൗണ്്ിലിറങ്്ിയത.്

സുവരുുണാവസരംതുലചു്ു
എംബാമപുു
ഒന്്ാംപക്തിക്്്കോട്്്മ്മ്്്എംബാ
കപ്്യക്്്്പിഎസജ്ിയ്കടഅക്്ൗണ്്്
ത്റക്്ാന്ള്്സ്വർ്്ണാവലസരംല
ഭികച്്ങ്്ില്ംകളഞ്്്ക്ളിച്്.്കഹലരര
മറിച്്്നൽ്്കിയപാസ്10വാരഅക
കലനിന്്്വലയികലത്്ിലക്്ണ്്ച്മത
ലമാപത്ലമപൈ്ഞ്്്കസൻ്്ലസഷന്ണ്്ാ
യിര്ന്്്ള്്.്പകക്്താരത്്ിക്്്ദ്
ർ്്ബലായലോട്്്ലനകരലോളിലോയ
റ്കടഫകകളിലാണ്അവസാനിച്്ത.്
പോൊൻുുപകെൻുു
59-ാമിനിറ്്ിൽ്്ആരാധകർ്്കാത്്ിര്
ന്്കലാശക്്ളിയികലആദയ്കത്്ലോ
ൾ്്പിറന്്.്പാരീസിൽ്്നിന്്്ള്്കി
ങസ്്്ിലോമാനാണ്തക്്്നാട്്്കാ
ർ്്കക്്തിലരബലയണികനമ്ന്്ികല
ത്്ിച്്ത.്
ലോക്സിന്പ്റത്്്വച്്്കിമ്്ിച്്്ഇ
ടത്ലോസ്്്്്ലക്്യ്മിട്്്പത്്്ഉയർ്്ത്്ിന
ൽ്്കിയലപ്്ൾ്്തക്്ംപാർ്്ത്്്നിന്്
ലോമാൻ്്തകർ്്പ്്കോര്കഹഡ്്റില്
കടലക്്യ്ത്്ികലത്്ിക്്്കയായിര്

ന്്.്ചാംപയ്ൻ്്സ്ലീഗ്ചരിപത്ത്്ിൽ്്ബ
ലയണിക്്്500-ാംലോളായിര്ന്്്ഇ
ത.്ഈലനട്്ംഫകവരിച്്മ്ന്്ാമകത്്
മാപത്ംടീമാണ്അവർ്്.
ത്ടകരബയണ്്മ്ലന്്റ്്ങ്്ൾ്്ലീഡ്
ലനടിയതിക്്്ആലവശത്്ിൽ്്ബലയ
ണ്്പിന്്ീട്ത്ടകരപിഎസജ്ിലോ
ൾ്്മ്ഖത്്്കറയഡ്്നടത്്ികക്്ണ്്ിര്
ന്്.്ഏത്നിമിഷവ്ംബലയണ്്രണ്്ാ
മകത്്ലോൾ്്ലനട്കമന്്പപ്തീതിലോ
കടയാണ്ഇലോകടയ്ണ്്ായത.്62ാംമി
നിറ്്ിൽ്്കിംകപംകബയ്കടക്്ിയറ
ൻ്്സ്ംരണ്്്മിനിറ്്ിനകംതിയാലോ
സിൽ്്വയ്കടലല്്ക്്്ംഇല്്ായിര്കന്്
ങ്്ിൽ്്ബലയണിക്്്സ്ലോർ്്2-0ആ
വ്മായിര്ന്്.്രണ്്ാംപക്തിയിൽ്്
കനയമ്റ്കടഒറ്്യാൻ്്ലോരാട്്ംമാപത്മാ
യിര്ന്്്പിഎസജ്ിക്്്ആശവ്ാസമായ
ത.്എംബാകപ്്യ്കടലോട്്്കൾ്്ദ്ർ്്ബ
ലമായി.ബലയണിക്്്പപ്സിങ്കഗയിം
പിഎസജ്ിയ്കടമ്ലന്്റ്്ങ്്ൾ്്ക്്്തട
സമായി.ഒട്വിൽ്്ഫൈനലൽ്്വിസിൽ്്
മ്ഴങ്്്ലപ്്ൾ്്കനയമ്റ്ംക്ട്്ര്ംനി
രാശലോകടകണ്്്കൾ്്മറച്്.്ബലയ
ണിക്്്ആകാശത്്്നിറപ്ത്്ിരി.

1. ചാംപയൂൻസ ്ലീഗ ൂകിരീെം ചെൂിേ ബഷേൺ മയൂണൂിക ൂകിരീെവമൂാേി.

പാ കുുി സുുാ ന ു
തോ തോ 
ഓ ണുു
സതാംപട്ണ്്:ഇംഗ്്ണ്്ികനതിരാ
യകടസ്്്്്പരമ്്രയികലമ്ന്്ാംമ
ത്്രത്്ിൽ്്പാക്്ിസ്്ാന്ലോ
ലൊഓണ്്.ഇംഗ്്ണ്്ിക്്്ഒന്്ാം
ഇന്്ിങ്സ്സ്ലോറായഎട്്്വി
ക്്റ്്്നഷ്്ത്്ിൽ്്583ന്മറ്പടി
യായിബാറ്്ിങ്്ിനിറങ്്ിയപാ
ക്്ിസ്്ാൻ്്ഒന്്ാംഇന്്ിങ്സിൽ്്
273റണ്്സിന്പ്റത്്ായിര്
ന്്.്രണ്്ാംഇന്്ിങ്സിൽ്്ബാറ്്ി
ങ്്ിനിറങ്്ിയപാക്്ിസ്്ാൻ്്ഒ
ട്വിൽ്്റിലപ്്ർ്്ട്്്കിട്്്ലപ്്ൾ്്ഒ
ര്വിക്്റ്്്നഷ്്ത്്ിൽ്്71റണ്്സ്
എന്്നിലയിലാണ.്ഇന്്ിങ്സ്
പരാജയകോഴിവാക്്ാൻ്്പാക്്ി
സ്്ാന്231റണ്്സ്ക്ടിലവ
ണം.
കടസ്്്്ിക്്്നാലാംദിനവ്ംമഴ
രസംകോല്്ിയായി.ഇംഗ്്ണ്്ികന
തിരായമ്ന്്ാംപക്ിക്്റ്്്കടസ്്്്ി
കലനാലാംദിനത്്ിൽ്്ലോലൊ
ഓണിന്ഇറങ്്ിയപാ
ക്്ിസ്്ാൻ്്്18ഓവറിൽ്്വിക്്റ്്്
നഷ്്കപ്്ടാകത41റണ്്കസന്്നി
ലയിൽ്്നിൽക്്ല്പ്ഴ്ാണ്മഴ
കപയത്ത.്.ഷാൻ്്മസ്ദ്ം(13),
ആബിദ്അലിയ്മായിരന്്്്
(22)പക്ീസിൽ്്.മഴമാറിമത്ര്ം
തട്ങ്്ിയലോകടപാക്്ിസ്്ാന്
ആദയ്വിക്റ്്്്നഷ്മ്ായി.18ഷാൻ
മസദ്ികനലപ്ോഡ്
പറ്ത്്ാക്്ി.

ഉ സസ ന
തോ ൾ ടുുി നു
തൊ വി ഡു
ജഫമക്്:ഒളിംപിക്സ്സവ്ർണ
കമഡൽലജതാവ്ംഅതിലവഗ
ഓട്്ക്്ാരന്മായഉഫസൻ്്
ലോൾ്്ട്്്കോവിഡ്ലോസിറ്്ീവ.്
കഴിഞ്്ദിവസംതക്്്ജന്്ദിന
ആലോഷങ്്ൾ്്ക്്്ലശഷംനട
ത്്ിയപരിലോധനയിലാണ്
താരംലോവിഡ്ലോസിറ്്ീവ്
ആകണന്്്കകണ്്ത്്ിയത.്താ
രംഇലപ്്ൾ്്കസൽ്്ഫ്ഐകൊ
ലലഷനിലലക്്്മാറിയിട്്്ണ്്.്കഴി
ഞ്്കവള്്ിയാഴച്34വയസ്്്തി
കഞ്്താരതത്്ിനായിസ്ഹ്
ത്്്ക്്ളാണ്പാർ്്ട്്ിഒര്ക്്ിയത.്
ഫ്ട്ലോൾ്്താരംറഹീംകസ്്്്
ർ്്ലിംഗ,്ലിലോണ്്കബയ്ലിഎ
ന്്ിവര്ംചടങ്്ിൽ്്അതിഥിയാ
യിര്ന്്.്2017ൽ്്പട്ാക്്ിൽ്്നിന്്്
താരംറിട്്യർ്്കചയ്്്കയായിര്
ന്്.്100മീറ്്ർ്്,20മീറ്്ർ്്ഓട്്ത്്ിൽ്്
എട്്്തവണസവ്ർ്്ണ്്കമഡൽ്്ലന
ടിയിട്്്ള്്താരമാണ്ഉഫസൻ്്
ലോൾ്്ട്്.്

ബപേൺെയുണുികുുിനുആറാംചാംപയുൻസ്ലീഗുകിരീടം,പിഎസജ്ിമേ1-0നുപോൽപുുിചുുു

36 മ തുു രം,
3 കി രീ െം
ബലയണ്്മയ്്ണിക്്്പരിശീലക
ൻ്്ഹാൻ്്സിഫ്ലിക്്്ക്്ബിക്്്
താൽ്്ക്്ാലികച്മതലഏകറ്്ട്
ക്്്ലപ്്ൾ്്ബലയണിൽ്്കാരയ്
ങ്്ൾ്്ഒട്്്ംശ്ഭമായിര്ന്്ില്.്നി
ലോകോവാകിന്കീഴിൽ്്പല്്്
കോഴിഞ്്സിംഹംലോകലയി
ര്ന്്ബലയണ്്മയ്്ണിച്്ികന
ആണ്ഫ്ലിക്്ിന്കിട്്ിയത.്
പപ്ായമാകയന്്്ംപപ്സിംഗ്ഫ്ട്
ലോൾ്്ഈതാരങ്്കളകവച്്്
നടക്്ില്്എന്്്ംഫ്ട്ലോൾ്്
നിരീക്്കർ്്വിധിച്്.്പകക്്36
മത്്രങ്്ൾ്്ക്്്ഇപ്്്റംഫ്ലിക്്ി
കനപപ്ശംസിക്്്കഅല്്ാകത
ലവകറഒര്വഴിയ്ംലോകഫ്ട്
ലോളിനില്.്36മത്്രങ്്ൾ്്
കോണ്്്ബലയണികനകപ്ടബിൾ്്
കിരീടലനട്്ത്്ിൽ്്ഹാൻ്്സിഫ്
ലിക്്്എത്്ിച്്്ംബ്ണ്്സ്ലീഗ
യ്ം,ജർ്്മ്്ൻ്്കപ്്്ംഇലപ്്ൾ്്
അവസാനമായിചാമ്്യ്ൻ്്സ്ലീ
ഗ്ംബലയണിക്്്ലപ്ടാൈികയ്ാ
ബികനറ്്ിൽ്്എത്്ി.33മത്്ര
ങ്്ളിൽ്്ആകകമ്ന്്്മത്്രങ്്
ൾ്്മാപത്മാണ്ഫ്ലിക്്ിന്കീഴി
ൽ്്ബലയണ്്പരാജയകപ്്ട്്ത.്12
മത്്രങ്്ൾ്്ക്്്ഒര്കിരീടംഎ
ന്്ശരാശരിയാണ്ഇലപ്്ൾ്്ഫ്
ലിക്്ിന്ഉള്്ത.്-

കിരീടരാജാവ,ുപോൊൻുു
ഇന്്കലബലയണ്്മയ്്ണിച്്്ചാ
മ്്യ്ൻ്്സ്ലീഗകിരീടംഉറപ്്ിച്്
ലപ്്ൾ്്അത്അവര്കടവിങ്്
റായകിംഗസ്്്ിലോമാക്്്കരി
യറിൽ്്സ്ഇര്പതാംകിരീടമാ
യിര്ന്്.്24കാരനായലോമാ
ൻ്്20കിരീടങ്്ൾ്്.ഇന്്കലപി
എസ്ജികയലോൽ്്പ്്ിക്്ാൻ്്
ആകകട്്ലോമാക്്്നിർ്്ണായ
കലോള്ംലവണ്്ിവന്്.്കിരീ
ടംലനട്ന്്തസ്കപഷയ്ലിസ്്്്്
ആയലോമാൻ്്തക്്്16ആം
വയസ്്്മ്തൽ്്എല്്ാവർ്്ഷവ്ം
ലീഗ്കിരീടങ്്ൾ്്സവ്ത്്മാക്്ി
യിട്്്ണ്്.്ബലയകൊപ്്ംഇത്്
വണകത്്ഉൾ്്കപ്്കടത്ടർ്്ച്്
യായിഅഞ്്്ബ്ണ്്സ്ലീഗകി
രീടങ്്ൾ്്ലോമാൻ്്ലനടി.അതി
ന്ംമ്മ്്്രണ്്്തവണയ്വ്്്
സികോപ്്വ്ം2തവണപിഎ
സ്ജിക്്്ഒപ്്വ്ംലീഗ്കിരീടങ്്
ൾ്്ലോമാൻ്്ലനടിയിര്ന്്.്
2012-13,2013-14സീസണ്കളി
ൽ്്ആയിര്ന്്്പിഎസ്ജിക്്്
ഒപ്്ംതാരത്്ിക്്്പൈ്ഞ്്്ലീഗ്
കിരീടങ്്ൾ്്.അത്കഴിഞ്്്യ്
വ്്്സിൽ്്എത്്ിയലോമാൻ്്
2014-15സീസണിൽ്്ഇറ്്ാലിയ
ൻ്്കിരീടംലനടി.2015-16സീസ
ണിൽ്്യ്വ്്്സിനായിലീഗ്മ
ത്്രങ്്ൾ്്കളിച്്ലശഷമായിര്
ന്്്താരംബലയണിൽ്്എത്്ി
യത.്

തോ യ ർുു വ നുുമ െി ലുു
പിഎസ്ജിക്ക്തികരലോൾ്്കീപ്്ർ്്മാന്വൽ്്ലോയറിക്്്മ്
ന്്്മികച്്ലസവ്കൾ്്അവസാനംവകരആലവശകരമായമ
ത്്രത്്ിൽ്്ബലയണിക്്്ത്ണയ്ക്ക്ത്്ി.ഏകറനാളക്ത്
പരിക്്ിക്്്പിടിയിൽ്്നിന്്്ംലോകകപ്്ികലമറക്്ാനാപ്ഗ
ഹിക്്്ന്്നിമിഷങ്്ളിൽ്്നിന്്്ംതിരികകകയത്്ിയന്യർ്്
ബലയണികോപ്്ംചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്കീരീടമ്യർ്്ത്്ിചരിപ്ത
കമഴ്ത്കയാണ്.മഹാലമര്ലോകലവളർ്്ന്്ലോയകറമറികട
ക്്ാൻ്്കനയ്മറ്ംഎംബാപ്്യ്ംകിണഞ്്്പ്ശമിച്്ിട്്്ംനട
ന്്ില്്.ഈന്റ്്ാണ്്ിൽ്്ലോകകപ്്ില്ംയ്ലവൈചാമ്്്യൻ്്സ്
ലീഗില്ംക്്ീൻ്്ഷീറ്്്സ്ക്്ിച്്ഏകലോൾ്്കീപ്്റാണ്മാന്വ
ൽ്്ലോയർ്്.ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗിൽ്്2016ന്ലശഷംപിഎസ്ജി
ക്ക്തികരക്്ീൻ്്ഷീറ്്്സ്ക്്ിക്്്ന്്ലോളിക്ടിയാണ്ലോ
യർ്്.മാൻ്്സിറ്്ിക്്്ലവണ്്ിലോഹാർ്്ട്്ാണ്2016ൽ്്ക്്ീൻ്്ഷീറ്്്
ലനടിയത്.
എതിരാളികള്കടഎല്്ാംവലകളിലലക്്്ലോള്തിർ്്ത്്ിര്
ന്്പിഎസ്ജിയ്കടഅപ്കമണനിരകയകമര്ക്്ിയാണ്ലോ
യർ്്ബലയണിക്്്വലകാത്്ത്.ജയത്്ില്ംലോൽ്്വിയി
ല്ംകഴിഞ്്34മത്്രങ്്ളില്ംലോളടിക്്ാൻ്്പിഎസ്ജിക്്്
കഴിഞ്്ിര്ന്്്.ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഉയർ്്ത്്ിയലോൾ്്കീപ്്ർ്്
എന്്നിലയ്ക്്്ംബലയണിക്്്സ്പ്്ർ്്ലോളിലോയർ്്ചരി
പ്തത്്ാള്കളിൽ്്ഇടംലനടിയിട്്്ണ്്്.പീറ്്ർ്്ഷ്കമകലില്ംഇക
ർ്്കസിയസിന്ംഒപ്്ംയ്ലവൈചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഉയർ്്ത്്്
ന്്മ്ന്്ാംലോൾ്്കീപ്്ർ്്ക്യാപ്റ്്ൻ്്ആണ്മാന്വൽ്്ലോയ
ർ്്.ജർ്്മ്്ൻ്്കപ്്്ംബ്ണ്്സ്ലീഗയ്ംചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ംലനടി
34-ാംവയസില്ംലോകക്ത്മികച്്ലോൾ്്കീപ്്ർ്്ആരാകണ
ന്്ലോദ്യത്്ിന്വീണ്്്ംഉത്്രംനൽ്്കിയീരിക്്്കയാണ്മാ
ന്വൽ്്ലോയർ്്.പിഎസജ്ി സപൂൂൂർ താരം നെയമൂറനൂെ ഷോടൂ്ൂ തടകൂൂൂൂനൂൂ ബഷേൺ ഷോൾകീപൂൂർ മാനവൂൽ ഷോേർ

തല വ നുു പലുിയാണു
തകടുുാ 
ഈസീസണിൽ്്ബലയണ്്താ
രംകലവൻ്്ലോവ്സ്കിഅടി
ച്്്ക്ട്്ിയത്55ലോള്കളാണ്.
തക്്്കരിയറികലഒര്സീസ
ണികലഏറ്്വ്ംമികച്്ടാലി
യാണിത്.47മത്്രങ്്ളിൽ്്നി
ന്്ാണ്ഈ55ലോള്കൾ്്പിറ
ന്്ത്.കളിച്്മ്ന്്്ട്ർ്്ണകമ
്്്ില്ംകിരീടവ്ംഒപ്്ംലോപ്്്
സ്ലോററ്ം.ബ്ണ്്സ്ലീഗയി
ൽ്്34ലോള്മായിലോപ്്്സ്
ലോറർ്്,ജർ്്മ്്ൻ്്കപ്്ിൽ്്6ലോ
ള്മായിലോപ്്്സ്ലോറർ്്,ഒപ്്ം
ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗിൽ്്15ലോള്
കള്മായ്ംലോപ്്്സ്ലോറർ്്.
ഇത്്വണബാലൻ്്ഡിഓർ്്ഉ
ണ്്ായിര്ന്്്എങ്്ിൽ്്കലവ
ൻ്്ലോസ്കിക്്്ഒര്എതിരാ
ളിലോല്ംഉണ്്ാക്മായിര്
ന്്ില്്.
ഈവർ്്ഷംബാലൻ്്ഡിഓ

ർ്്ഇല്്ാത്്കലവൻ്്ലോവ്സ്
കിയ്കടമാപ്തംനഷ്്മാണ്.ഇ
തിലനക്്ാൾ്്മികച്്സീസണ്്
ഇനികലവൻ്്ലോസ്കിയ്കട
കരിയറിൽ്്ഉണ്്ാക്ലോഎന്്്
അറിയില്്.അപ്തയ്ക്്്മികച്്
സീസണാണ്കലവൻ്്ലോവ്
സ്കിഇന്്കലചാമ്്്യൻ്്സ്ലീ
ഗ്കിരീടല്ത്കടഅവസാന
മിട്്ത്.
കോലൊണകാരണംഫ്ട്
ലോൾ്്സീസണ്കൾ്്എല്്ാ
വികടയ്ംതാറ്മാറായത്കോ
ണ്്ാണ്പ്ൈാൻ്്സ്ഫ്ട്ലോൾ്്
ഇത്്വണഫ്ട്ലോൾ്്ലോക
ക്ത്ഏറ്്വ്ംവലിയപ്ർ്്സ്
കാരമായബാലൻ്്ഡിഓർ്്ന
ൽ്്ലകണ്്തില്്എന്്്തീര്മാനി
ച്്ത്.

െലകനുിതചുങുുുിലംു അഭിമാനതതുതുെ തനയമുറംു സംഘവംു
ലിസ്ബണ്്:ബലയണ്്തങ്്ള്കട12ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീ
ഗ്ഫൈനലിൽ്്നിന്്്ആറാംകിരീടംഅലമാരയി
കലത്്ിച്്ല്പ്ൾ്്50വർ്്ഷക്ത്ക്്ബ്്്ചരിപ്തത്്ിൽ്്
ആദ്യമായിപിഎസ്ജിചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഫൈനലി
കലത്്ികയങ്്ില്ംകണ്്ീലോകടമടല്ങ്ണ്്ിവന്്്.
എന്്ാൽ,കലാശപ്്ലോരാട്്ംവകരകയത്്ിയ
പിഎസ്ജിയ്കടലോരാട്്ംഎക്്ാലവ്ം
ഓർമിക്്ത്്ക്്താണ്.ഒര്ശരാശരിടീമികന
മ്ന്്ിൽനിന്്്നയിക്്ാൻകനയ്മർക്്ായി.
ക്വാർട്്റില്ംകസമിയില്ംകനയ്മർനിറഞ്്്
കളിച്്്.ഫൈനലില്ംലോശമാക്്ിയില്്.എന്്ാൽ,
ടീകമന്്നിലയിൽബലയണപിഎസ്ജികയക്്ാൾ
മ്ന്്ിലായിര്ന്്്.യ്വതാരംഎംബാക്പ്യ്കട
പര്ക്്്ംപിഎസ്ജിക്്്തിരിച്്ടിയായി.
പരാജയക്ത്ക്്്റിച്്്പരിശീലകൻലോമസ്ടച്്ലി
ക്്്പ്പതികരണംഇങ്്കനയായിര്ന്്്'ഈക്യാ
ക്മ്യ്ന്ലവണ്്ിമികക്ച്ര്ടീമികനഞങ്്ൾ്്ക്്്സ്
ഷ്്ില്ക്ണ്്ിയിര്ന്്്.അതായിര്ന്്്ഞങ്്ള്കടകവ

ല്്്വിളി.നാകളമ്തൽ്്ഞങ്്ൾ്്വീണ്്്ംആരംഭി
ക്്്ം,എനിക്ക്പ്്ംഎക്്്ടീമികലസഹപ്പവർ്്ത്്
കര്ംഉണ്്ാവ്കമന്്്ഉറപ്്്ണ്്്.ക്്ബ്്ിന്ലവണ്്ിസ
വിലശഷമായചിലത്ഞങ്്ൾ്്ക്്്നിർ്്മ്്ില്ക്ണ്്ത്
ണ്്്.ഫൈനൽ്്ഒര്ലോരാട്്മാണ്.ഞങ്്ൾ്്എല്്ാം
ഫമതാനത്്്നൽ്്കി.
എന്്ാൽ്്ൈലക്ത്നിയപ്ത്്ിക്്ാനാവില്്ല്ല്.ആ
ദ്യലോൾ്്മത്്രൈലക്ത്സ്വാധീനിക്്്കമന്്്എ
നിക്്റിയാമായിര്ന്്്.ആദ്യലോൾ്്വഴങ്്ിയല്പ്
ൾ്്ഞാൻ്്അൽ്്പ്്ംനിരാശനായി.എന്്ാൽ്്തീ
ർ്്ത്്്ംനിരാശനായിര്ന്്ില്്.ഞങ്്ൾ്്വളകരവള
കരഅട്ക്ത്ത്്ിയിര്ന്്്.മത്്രത്്ിൽ്്ആദ്യം
ലോൾ്്ലനടിയത്ഞങ്്ളായിര്ക്ന്ങ്്ില്ംഇലതസ്
ലോറിൽ്്ഞങ്്ൾ്്വിജയില്ച്കന'-ടച്്ൽ്്പറഞ്്്.
പിഎസ്ജിയ്കടപ്പതീക്്കൾ്്കനയ്മർ്്-എംബാ
ക്പ്എന്്ീസ്പ്്ർ്്സ്ഫ്പടക്്ർ്്മാരിലായിര്ന്്്.ഇ
ര്വര്ലടയ്ംപ്പകടനക്ത്ക്്്റിച്്്ംടച്്ൽ്്പ്പതിക
രിച്്്.'കനയ്മർ്്ക്്്മികക്ച്ര്ട്ർ്്ണകമ്്്ായിര്

ന്്്ഇത്.അവന്എല്്ാംഒറ്്യ്ക്്്കചയ്്ാൻ്്കഴിയി
ല്്.ജ്ഫലയികലപ്ൈഞ്്്കപ്്്ഫൈനലിലികലകാ
ൽ്്ക്്്ഴയ്ക്്്പര്ല്ക്റ്്ിട്്്ംഎംബാക്പ്കളിച്്ത്അ
ത്്്തമായാണ്കാണ്ന്്ത്.
ഞങ്്കൊര്ടീമാണ്.ഒര്താരത്്ിക്്്യ്ംകതറ്്
ല്്.ഞങ്്ള്കടടീമികനഓർ്്ത്്്അഭിമാനമ്ണ്്്.ഞ
ങ്്ൾ്്മികച്്പ്പകടനംപ്റക്ത്ട്ത്്ിക്ല്ന്്്പറയാ
ൻ്്ആർ്്ക്്്ംസാധിക്്ില്്.ഞങ്്ൾ്്ക്്്നിരാശയ്
ണ്്്.
ഇതിയ്ംമികച്്രീതിയിൽ്്അട്ത്്ക്യാംകപയ്നി
ൽ്്എത്്്കചയ്്ാനാക്കമന്്്ആലോചിക്്്ം'ടച്്ൽ്്
പറഞ്്്.പിഎസ്ജിമിഡ്ൈീൽ്്ഡർ്്ആൻ്്ഡർ്്കഹ
രീറയ്കടപ്പതികരണംഇങ്്കനയായിര്ന്്്'ഇ
ല്പ്ൾ്്ഉറങ്്്കയ്ംസംസാരിക്്്കയ്ംവിവരിക്്്
കയ്ംപ്പയാസമാണ്'.
മത്്രലശഷംകനയ്മർവിഷാദല്ത്കടഇരിക്്്ന്്
ചിപ്തംആരാധകരിൽവലിയ

പിഎസജ്ി ആരാധകർ
തെരവുിലിറങുുി
പാരിസ്:പിഎസ്ജിയ്കട50വർ്്ഷക്ത്കാത്്ിരിപ്്ികോട്
വിൽ്്ആദ്യമായികളിച്്ചാമ്്്യൻ്്സ്ലീഗ്ഫൈനലിൽ്്ലോ
ൽ്്ല്ക്ണ്്ിവന്്ത്ആരാധകകരകണ്്ീരിലാഴ്ത്്ി.പിഎ
സ്ജിയ്കടലോൽ്്വിയിൽ്്നിരാശരായപിഎസ്ജിആരാധ
കർ്്പാരീസിൽ്്ആപ്കമംഅഴിച്്്വിട്്്.നിരവധിവാഹനങ്്
ളാണ്ആരാധകരായആപ്കമിസംഘംനശിച്്ിച്്ത്.വാഹന
ങ്്ൾ്്ക്്്തീകവക്്്കയ്ംഅടിച്്്തകർ്്ക്്്കയ്മായിര്ന്്്.
ഇതിക്്്ചിപ്തങ്്ൾ്്കഗറ്്ിഇലമജ്പ്റത്്്വിട്്ിട്്്ണ്്്.നിര
ത്്ിൽ്്പ്കസ്ഷ്്ിക്്്കയ്ംപിഎസ്ജിയ്കടപതാകയ്മ്
യർ്്ത്്ിമ്പ്ദാവാക്യങ്്ൾ്്മ്ഴക്്്കയ്ംകചയ്ത്കവന്്ാണ്
കഡയ്ലികമയ്ലിക്്്റില്പ്ർ്്ട്്്കൾ്്വ്യക്്മാക്്്ന്്ത്.ഇതിക്്്
ചിപ്തങ്്ള്ംഇത്ശരികവക്്്ന്്തരത്്ിലാണ്.ലോവിഡ്19
ഫവറസ്വ്യാപനത്്ിക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്പ്ൈഞ്്്തല
സ്്ാനനഗരത്്ിൽ്്ആള്കൾ്്ക്ട്്ംക്ടിനിൽ്്ക്്്ന്്തിന്
വിലക്്്ള്്സാഹചര്യത്്ിലാണ്പിഎസ്ജിആരാധകർ്്നി
രത്്്ഫകയടക്്ിയത്.സംഭവത്്ിൽ്്ആര്കടയ്ംഅറസ്്്്്
ലരഖക്പ്ട്ത്്ിയതായിറില്പ്ർ്്ട്്്കളില്്.ലോവിഡികനത്്്ട
ർ്്ന്്്ഫൈനൽ്്മത്്രത്്ില്ംആള്കകളപ്പലവശിപ്്ിക്്ാ
കതഅടച്്ിട്്ല്സ്്്ഡിയത്്ിലാണ്മത്്രംനടത്്ിയത്.

സുവാരസിനു
പോകാമെനു്ുപോൊൻ
ബാഴ്സലോണ:ബാഴ്സ
യ്ക്ക്പ്്ംസ്വാരസ്ഇനിഉ
ണ്്ാകില്്എന്്്ഉറപ്്ാക്ന്്്.
സ്വാരസിലോട്ബാഴ്സലോ
ണവിടാൻക്്ബിക്്്പ്തിയ
പരിശീലകൻകൊണാൾഡ്
ലോമാൻതക്ന്നിർല്ദ്ശംന
ൽകിയതായാണ്പ്തിയവിവ
രങ്്ൾ.ലനരക്ത്താൻക്്ബ്
വിടണംഎങ്്ിൽതല്ന്ട്ലന
രിട്്്പറയണംഎന്്്സ്വാര
സ്പറഞ്്ിര്ന്്്.ഇതിന്പി
ന്്ാകലയാണ്പ്തിയപരിശീ
ലകൻസ്വാരസികനകാര്യം
ലനരിട്്്അറിയിച്്ത്്്വാരസ്
തക്്്ടീമിൽഉണ്്ാകില്്എ
ന്്ാണ്ബാഴ്സലോണയ്കട
പ്തിയപരിശീലകൻലോമാ
ൻപറഞ്്ത്സ്വാരസ്,റാകി
റ്്ിച്,ഉംറ്്ിറ്്ി,വിഡാൽഎന്്ിവ
ർക്്്ഒക്ക്ക്്ബ്വിടാംഎന്്ാ
ണ്ലോമക്്്നിർല്ദ്ശം.സ്
വാരസ്അയാക്സിലലക്്്
ലോക്കമന്്ാണ്കര്തക്പ്ട്
ന്്ത്.സ്വാരസിനായിയ്
ലൊപ്്ികലപ്പമ്ഖക്്ബ്കൾ
എല്്ാംരംഗത്്്ണ്്്.2014ൽ
ആയിര്ന്്്സ്വാരസ്ബാ
ഴ്സലോണയിൽഎത്്ിയത്.
അവസാനആറ്സീസണ്ക
ളിൽകമസ്്ികഴിഞ്്ാൽബാ
ഴ്സലോണയ്കടഏറ്്വ്ംവലി
യതാരംസ്വാരസ്തക്ന്
ആയിര്ന്്്.
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വിേിമെേിരക്്്

SENSEX:38,799.08(+364.36)
NIFTY: 11,466.45(+94.85)

ഡോളര്് 74.19
യ്ഡോ 87.71
പൗണ്്് 97.32
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.56
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.22
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.36
കഡേേിയന്് 56.35
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.47
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 242.15
ഒമാേിേിയാല്് 194.58
സൗദിേിയാല്് 19.76
യ്എഇദിര്്ഹം 20.17
ഖത്്ര്് 20.41

രണ്്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്കടആപഗ്ഹത്്ിന്
െിറക് മ്ളച്്നപ്്ള്് ത്ശ്രില്് ഒര്

കപ്ോഫഷണല്്നൊച്്ിങ്കസ്്്ര്്രിറന്്്,
കപ്ോഫിനസ് സിഎംഎ കേ്ാംരസ് എന്്
സിഎംഎനൊച്്ിങ്കസ്്്ര്്.ഒല്്്ര്്സവ്നദ
ശി പര്വീണ്്ക്മാറം്അനഞ്്രിസവ്നദശി
എന്്.ജി.അന്പ്മാണ്ആസിഎംഎസ്
ഹ്ത്്്ക്്ള്്.ഈ നൊച്്ിങ് കസ്്്റിക്്്
അണിെറശിലപ്്ികളാണ്ഇര്വരം്.ച്ര്
ങ്്ിെോളകൊണ്്്വളരച്്യ്കടരടവ്ക
ളകെറിെകപ്ോഫിനസിക്്്വിജെകഥഇ
ങ്്കേ.

ക്്ാസ്മ്റിയിൽത്ടങ്്ിയസൗഹ്ദം
അന്പം്പര്വീണം്2004മ്തലഅധേ്ാ
രേരംഗത്്്ണ്്്.രലസ്്ാരേങ്്ളിലാെി
ബിനൊം വിദേ്ാരഥികളക്്് അക്്ൗണ്്ന
സി ക്്ാസ്കള രകകാരേ്ം കെയത്.്
2006ലസിഎംഎ(നൊസ്്്്്ആനഡ്മാകേ
ജ്കമ്്്്അക്്ൗണ്്ിങ)്നൊഴ്സ്(രഴെഐ
സിഡബ്്്യ്എഐ)രഠിക്്്ന്പ്ഴാണ്ഇര്
വരം്കണ്്്മ്ട്്്ന്്ത.്രഠേന്ത്കൊപ്്ംഒ
ര്മിച്്്വിവിധസ്്ാരേങ്്ളിലരഠിപ്്ിക്്്
കയം്കെയത്.്2009ലരണ്്്നരരം്സിഎം
എനൊഴ്സ്രാസാെി.രരസര്രവിശവ്ാസ
ന്ത്ടം്സഹകരണന്ത്ട്മാണ്ഇര്വ
രം്സിഎംഎഎന്്കടമ്്താണ്്ിെത.്രഠ
േനശഷംവിനദശത്്്ംസവ്നദശത്്്ംേിരവ
ധികൊഴിലഅവസരങ്്ള്്ലഭികച്്ങ്്ിലം്
അകൊന്്്ം സവ്ീകരിക്്ാകത ഇത്്രത്്ി
കോര്രരിശീലേനകപന്്്ത്്ിക്്്സാധേ്ത
കള്്മേസിലാക്്ിഈനമഖലെിനലക്്്കട
ക്്്കൊെിര്ന്്്ഇര്വരം്.

പര്ൊഫിൻസിപ്്്ത്ടക്്ം
രഠേനശഷംരണ്്്യ്വാക്്കളട്ത്്തീര്
മാേംകതറ്്ാക്കമന്്മ്നധാരണൊെിര്
ന്്്രലരക്്്ം.എന്്ാലമ്ന്്ില്ള്്ലക്്്േ
കത്്മ്റ്കകരിടിച്്്ഇവര്്ൊപത്ത്ടങ്്ി.
ത്ശ്രികലസ്നോക്്ണഇംഗ്്ീഷ്അധേ്ാര
കോെനഡവിഡ്പക്ിസാണ്നകാച്്ിങ്കസ
്്്റിന്കപ്ോഫിനസ്എന്്നരരിട്്ത.്"കപ്രാ
ഫഷണലസ്ഇനഫിോനസ'്എന്്ാണര
ഥം.2010ലത്ശ്രവടനക്്സ്്്്ാനഡികലവാ
ടക കകട്്ിടത്്ില 90ഓളം ക്ട്്ികള്മാെി
കപ്രാഫിനസിക്്്രജപത്ൊപത്ആരംഭിച്്്.
സിഎംഎനൊഴ്സിക്്്സാധേ്തകളജേ
ങ്്ളികലത്്ിക്്്കൊെിര്ന്്് ആദേ് ദൗ
തേ്ം.മികച്്റിസളട്്്ലഭിച്്നൊകടക്ട്തല
നരര കപ്ോഫിന്്സില്് എത്്ിത്്്ടങ്്ി.
2015ല ബിനൊമികൊപ്്ം സിഎംഎ രഠി
ക്്ാകമന്്്ള്് സാധേ്ത പര്നോജേകപ്്ട്
ത്്ാനതീര്മാേിച്്്.ഇനൊകടവിദേ്ാര്്ഥിക
ളഅറ്ന്്്നോളമാെി.

െരിരര്മംവേണം,
അധികെണംവേണ്്
ആറ് മാസംക്ട്ന്പ്ള രരീക്്യക്്്്
അനരക്്ിക്്ാം.ോല്പര്്പ്്ാൊണ്സിഎം
എരരീക്്എഴ്നതണ്്ത.്ആദേ്രണ്്്പര്്പ്്്
ജെിക്്്ന്്വര ഇ്്്ര മീഡിെറ്്് നോഗേ്ത
നേടം്.ഇ്്്രമീഡിെറ്്്നോഗേ്തനേടിെവ
ര്്ക്്്മ്ന്്്ംോലം്പര്്പ്്്കള്്ഉള്്കപ്്ട്ന്്
രഫേലരരീക്്എഴ്താം.രഫേല്്രരീ
ക്്രാസാക്ന്്വരാണ്സിഎംഎനോഗേ്
ത നേട്ന്്ത.് സിഎംഎ ഇ്്്ര മീഡിെറ്്്
നോഗേ്ത നേടിെവരക്്്ം കമ്്േികളില
നോലിലഭിക്്്ം.സിഎംഎഇ്്്രമീഡിെറ്്്
രരീക്്വിജെിക്്്ന്്വര്് ഒര്വരഷംഏ
കതങ്്ിലം്സ്്ാരേത്്ിലബന്്കപ്്ട്്നമഖ
ലെിലപര്വ്ത്്ിരരിെെംനേടണം.എന്്ാ
ലമാപത്നമരഫേലരരീക്്എഴ്താനക
ഴിയ.്മറ്്്ഉന്്തകപ്രാഫഷണലനൊഴ്സ്
കകളഅനരക്്ിച്്്സിഎംഎനൊഴസ്്രഠി
ക്്ാന്് കെലവ്ക്റവാണ.് 75000ന്ത്ളം
ര്ര കെലവില രഠേംപ്രത്്ിൊക്്ാം.
നൊഴ്സ്രാസാൊലരഠേകെലവ്രണ്്്മാ
സകത്്ശമ്്ളത്്ില്കട നേടാം. നൊഴ്സ്
രാസാക്ന്്വരക്്് ഫിോനസ,് അക്്ൗ
ണ്്ിങ്നമഖലകളിലാണ്നോലിലഭിക്്്ന്്
ത.്ഇന്്്ണലഓഡിറ്്ര,ഫിോന്്സ്ഓഫി
സര,െിലസ്്ാരേങ്്ളിലെീഫ്ഫിോന
സ്ഓഫിസരതസത്ികെിനലക്്്എത്്ാന
ഈനൊഴ്സില്കടസാധിക്്്ം.നൊസ്്്്്അ
ക്്ൗണ്്്്്്ജിഎസട്ിപര്ാകറ്്്ീഷണര്്എന്്ി
ങ്്കേസവ്ന്്മായം്നോലികെയ്്ാം.

േളർച്്യ്പടനാള്കൾ
ത്ശ്രില്്കെമ്്്ക്്ാവ്കസ്്്്നൊമസ്
ഓരത്്നോക്സ്െരച്്്ബില്്ഡിങ്്ിലം്പ്
തിെബസ്സ്്്്ാനഡിലേിന്്്തിര്വമ്്ാടി
നോക്ന്് വഴിക്്്ം കപ്ോഫിനസ്കേ്ാംര
സ്കള്് പര്വരത്്ിക്്്ന്്്. പ്തിെബസ്
സ്്്്ാനഡിന്സമീരംകപ്ോഫിന്്സിക്്്സവ്
ന്്ംകകട്്ിടത്്ിക്്്േിരമാണംപ്നോഗമി
ക്്്കൊണ.്ക്ന്്ംക്ളത്്്ംവളാനഞ്്രി
െിലം്നൊഴിനക്്ടം്ഈവരഷംകസ്്്റ്
കള്്ത്റന്്്.രാലക്്ാട,്കൊല്്ംഎന്്ിവിട
ങ്്ളികലകപ്ോഫിന്്സ്രഠേനകപന്്്ങ്്ള്്ഉ

ടന പര്വരത്്േം ആരംഭിക്്്ം.ഇനപ്്ള
ആകക 1200ഓളംവിദേ്ാര്്ഥികള്് കപ്ോഫി
ന്്സില്്രഠിച്്്കൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.

കയ്ാംെസ്പല്്യസ്്പമ്്്ിന്
രെ്വയ്യകഡിപ്്ാർട്്്പമ്്്്
സംസ്്ാേത്്ിക്്്വിവിധഭാഗങ്്ളില്്
േിന്്്ംകപ്ോഫിന്്സില്്വിദേ്ാര്്ഥികള്്രഠി
ക്്്ന്്്ണ്്്.നദശീെശരാശരിനെക്്ാള്്ഇര
ട്്ിൊണ്കപ്ോഫിന്്സികലവിജെശതമാേം.
വിജെിക്്്ന്്വര്്ക്്്കേ്ാംരസ്കപ്്യസ്്കമ
്്്്സൗകരേ്വം്ഒര്ക്്ിെിട്്്ണ്്്.കേ്ാംരസ്
കപ്്യസ്്കമ്്്ിോെിപര്നത്േകഡിപ്്ാര്്ട്്്കമ
ന്്്്ണ്്്.വിദേ്ാര്്ഥികള്്ക്്്നോസ്്്്ല്്സൗക
രേ്വ്മ്ണ്്്.

സിഎംഎയപ്ക്്പ്്ം
ബിവോംെഠിക്്ാം
നകവലം മ്ന്്് വരഷം രഠിച്്ാല ഒര്
കപ്രാഫഷണലഡിപഗ്ി,ക്കടബിനൊംബി
ര്ദവം്.പ്്സ്ട്വിന്നശഷമ്ള്്കപ്രാഫഷ
ണലനൊഴസ്്കളതാരതമേ്ംകെയ്്്നപ്്
ളരഠേരദരഘേ്ംക്റവ,്ക്റഞ്്കെല
വ,് വിവിധ സര്്ക്്ാര്് സക്ീമ്കളിലാെി
12000നത്്ളംര്രസ്നൊളരഷിപ്്്,രഠിച്്ി
റങ്്ിൊല്ടനനോലിഎന്്ിങ്്കേസിഎം
എനൊഴസ്ിന്പര്നത്േകതകനളകറൊണ.്റ
ഗ്ലരനൊഴസ്്എന്്രീതിെിലസിഎംഎ
യക്്ക്പ്്ംബിനൊമം്രഠിക്്ാനകപ്രാഫി
നസ്സിഎംഎകേ്ാംരസിക്്്ത്ശ്ര,ക്
ന്്ംക്ളം,വളാനഞ്്രി,നൊഴിന്ക്ട്കേ്ാം
രസ്കളിലഅവസരമ്ണ്്്.

വോസ്്്്്ആൻഡ്മാപനജപ്മ്്്്
അക്്ൗണ്്ൻസി(സിഎംഎ)
എന്്ാൽ
സവ്തപന്്്കരിെരഎന്്േിലെിലനൊ
സ്്്്്അക്്ൗണ്്നസിയ്കടസാധേ്തകനളകറ
ൊണ.്പ്്സട്്കഴിഞ്്ആരക്്്ംകടന്്്വ
രാവ്ന്്നമഖല.കമ്്േികള്കടഉതര്ാദേ
നസവേകെലവ്കളേിെപന്്്ിക്്്ന്്തിന്
ള്് മാരഗേിരനദശങ്്ള േലക്കൊണ്

നൊസ്്്്്ആനഡ്മാകേജക്മ്്്്അക്്ൗണ്്
ന്്്്കള്കട(സിഎംഎ)പര്ധാേദൗതേ്ം.ക
മ്്േിേിെമം,ജിഎസട്ിേിെമംത്ടങ്്ിെ
വപര്കാരവം്സിഎംഎകപ്രാഫഷണല്ക
ള്കട നസവേംഅേിവാരേ്മാണ.്രഠിച്്ിറ
ങ്്്ന്്വരക്്്സവ്കാരേ്നമഖലെിലസാധേ്
തകനളകറൊണ.് സരക്്ാര നമഖലെില
ഐഎഎസ,്ഐഎഫഎ്സ് മാത്കെില
ഇന്്്േന നൊസ്്്്്അക്്ൗണ്്നസി സരവീ
സ്മ്ണ്്്.യ്ജിസി നോഗേ്ത പര്കാരമ്ള്്
അധേ്ാരകനോലി,സവ്ന്്മാെിപര്ാകറ്്്ീസ്
ത്ടങ്്ിെവൊണ്മറ്്്വഴികള.അവസര
ങ്്ളഏകറയ്കണ്്ങ്്ിലം്നോഗേ്തയ്ള്്വ
രക്റവാണ.്ഇനസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്നൊസ്്്്്അ
ക്്ൗണ്്്്്്സ്ഒഫ്ഇന്്്േൊണ്(ഐസിഎ
ഐ)സിഎംഎനൊഴസ്്േടത്്്ന്്ത.്ഇന
സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്നൊസ്്്്്അക്്ൗണ്്്്്്സ്ഒഫ്ഇ
ന്്്േയ്കട(ഐസിഎഐ)അംഗീക്തസി
എംഎരഠേനകപന്്്മാണ്കപ്രാഫിനസ്സി
എംഎകേ്ാംരസ.്

വോഴസ്ിന്മ്ന്്്ഘട്്ം
ഫൗനണ്്ഷന / സരട്്ിഫിക്്റ്്് ഇനഅ
ക്്ൗണ്്ിങ്കടകേ്ീഷേ്നനൊഴസ്് (കേ്ാറ്്്)
ആണ്ആദേ്ഘട്്ം.ത്ടരന്്്ഇ്്്രമീഡിെറ്്്,
മ്ന്്ാംഘട്്ംരഫേല.

സർട്്ിഫിക്്റ്്്ഇൻഅക്്ൗണ്്ിങ്
പടകന്ീഷയ്ൻവോഴസ്്(കയ്ാറ്്്)
കാരേ്ക്്മതയ്ള്്അക്്ൗണ്്ന്്്്മാകര

വാരകത്്ട്ക്്്ന്്തിന്
ഇനസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്നൊസ്്്്്അക്്ൗണ്്്്്്സ്ഒ
ഫ്ഇന്്്േ (ഐസിഎഐ)വിഭാവേം കെ
യത്നൊഴസ്ാണിത.്ഏകതങ്്ിലം്പര്്പ്്ില
പ്്സട്്വിന്രഠിക്്്ന്്വരക്്്ംപ്്സട്്രാ
സാെവരക്്്ം ഡിപഗ്ിക്്് രഠിക്്്ന്്വര
ക്്്ംഈനൊഴസ്ിന്നെരാം.പ്്സട്്രരീ
ക്്രാസാെനശഷനമകേ്ാറ്്്രരീക്്എഴ്
താനസാധിക്്്.

പോേിഡിലം്യളർന്്ില്്
കൊവിഡ് കാലത്്്ം കാരേ്ക്്മമാണ്
കപ്രാഫിനസിക്്് പര്വരത്്േങ്്ള്്. "നോ
കഡ്ൗണആരംഭിച്്്രത്്ാംദിവസംഓണ
രലനക്്ാസ്കളആരംഭിച്്്.അത്കൊ
ണ്്്തകന്്ക്്ാസ്കകളല്്ാംപ്രത്്ിൊക്്ാ
നകഴിഞ്്്.ക്്ാസ്കളയ്ടയ്്ബ്ൊേലി
ല്കടഉളകപ്്കടക്ട്്ികള്്ക്്്ലഭേ്മാക്്്ന്്്
ണ്്്.ഇനപ്്ളവിവിധകസ്്്റ്കളിനലക്്്
ള്്പ്തിെഅഡമ്ിഷന്കള്്ഓണരലോ
െിപ്നോഗമിക്്്കൊണ.്കഴിഞ്്വരഷ
കത്്അപത്യം്അഡമ്ിഷനഇതിനൊടകം
ലഭിച്്ിട്്്കണ്്ന്്് പര്വീണം്അന്പം്രറ
ഞ്്്. ക്ട്തല്് വിവരങ്്ള്്ക്്്
www.profinz.com ബന്്കപ്്ട്ക.

സവൂരണം
38,560

കവളികച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,800
കവളികച്്ണ്് 15,400
കകാപര് 10,325-10,900
രിണ്്ാക്്്എകസ്ക്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്നറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്31,900
പ്തിെക്ര്മ്ളക് 30,900
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 33,900
ച്ക്്്മീഡിെം 28,500
ച്ക്്്കബസ്്്്് 30,000
മഞ്്ള്്ോടന്് ഇല്്
നസലം-ഈനറാഡ്7200-7700
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്േയ്് ഇല്്
അടയക്്്ഓള്്ഡ്29,000-30,000
രഞ്്സാര 3720
മ്ളക് 13,000-24,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
കെറ്രെര്് 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മ്തിര 3700
എള്്് 13,000-14,000
മല്്ി 7400-19,000
രച്്രിേമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജെ)3400- 3500
ജാതിക്്കതാണ്്ന്്(കിനലാ)200-220
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിനലാ)

380-400
ജാതിരപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കിനലാ)

1000-1100
പഗ്ാമ്്്(കിനലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5നപ്ഗഡ്
11,700-12,500

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4നപ്ഗഡ്13,000
ഒട്്്രാല്് 7500
ലാറ്്കസ്് 7700

സവ്ര്്ണം 38,560
രാംഓെില്് 8520

ഇത,്സൗഹ്ദത്്ിന്്്വിജയകഥ

മം്രബ:വേ്ാരാരആഴെ്
യ്കടആദേ്ദിേത്്ില്്ഓ
ഹരിസ്െികകള്്മികച്്
നേട്്ത്്ില്് നല്്സ് കെ
യത്.്േിഫറ്്്ി11,450ന്മ്
കളികലത്്ി.കസന്്കസക്
സ്364.36നോെി്്്്നേട്്
ത്്ില്് 38,799.08ലം് േി
ഫറ്്്ി94.85നോെനറ്്ഉെ
ര്്ന്്് 11,466.45ല്മാണ്
വേ്ാരാരംഅവസാേിപ്്ി
ച്്ത.്
ബിഎസഇ്െികല1,500
കമ്്േികള്കടഓഹരിക
ള്്നേട്്ത്്ിലം്1109ഓഹ
രികള്് േഷ്്ത്്ില്മാെി
ര്ന്്്.136ഓഹരികള്്ക്്്
മാറ്്മില്്.ബാങ്്്,വാഹേം,
എഫഎ്ംസിജി, നോഹം
ത്ടങ്്ിെ വിഭാഗങ്്ളി
കലസ്െികകള്് നേട്്മ്
ണ്്ാക്്ി. ഐടി, ഫാര്്മ
സ്െികകള്് േഷ്്ത്്ില്
മാണ് നല്്സ് കെയത്ത.്
ബിഎസഇ് മിഡ് കേ്ാപ്
സ്െിക0.4ശതമാേവം്
സ്നൊള്് കേ്ാപ്സ്െിക
1.6ശതമാേവം്ഉെര്്ന്്്.

ഓഹരിവിപണി
ണനടുുതുുിൽ

ത്ശ്ര്്:കൊവിഡിക്്്മറവില്്നകരളത്്ികല
രണ്്്നകപന്്്കോത്നമഖലസ്്ാരേങ്്ള്്ക്ടി
അടച്്്പ്ട്്ാന്്േീക്്ം.പ്ല്്ഴിെികലനകരളല
ക്്്മി മില്്്ംആമ്്ല്്്രികലഅളഗപ്് കടക്സ്
രറ്്ല്മാണ് നകപന്്്സര്്ക്്ാര്്രക ഒഴിൊന്്
പശ്മിക്്്ന്്ത.്സംസ്്ാേസര്്ക്്ാരിന്കീഴില്
ള്്തം് സഹകരണനമഖലെില്ള്്ത്മാെ എ
ല്്ാമില്്്കളം്നമെില്്ത്റന്്ിര്ന്്്.
നോകഡ്ൗണികേത്്്ടര്്ന്്്അഞ്്്മാസം
മ്മ്്ാണ്പ്ല്്ഴിെികല നകരള ലക്്്മി മില്്്ം
ആമ്്ല്്്രികലഅളഗപ്്കടക്സ്രറ്്ലം്അട
ച്്ിട്്ത.്ഇത്ത്റക്്ാന്്നകപന്്്സര്്ക്്ാരി്്്കട
ക്സ്രറ്്ല്് മപന്്്ാലെത്്ിക്്് ഉത്്രവ് ഇറ
ങ്്ിെിട്്ില്്.മം്രബമാര്്ക്്റ്്്സജീവമാൊല്്
മില്്്കള്്ത്റക്്്കമന്്ാണ്നേരന്ത്മാകേ
ജക്മ്്്്രറഞ്്ിര്ന്്ത.്മം്രബമാര്്ക്്റ്്്സ
ജീവമാെിട്്്ംമില്്്കള്്ത്റക്്്ന്്ില്്.മില്്ില്്്

ള്്മ്ഴ്വന്്ന്റ്്്ക്്്ംഉടന്്വിറ്്്കാലിൊക്്
ണകമന്്ാണ് മാകേജക്മ്്്് േിര്്നദശം. ോഷ
ണല്്കടക്സ്രറ്്ല്്നൊര്്പ്്നറഷക്്്മില്്്ക
ള്്വില്്ക്്ാോണ്േീക്്കമന്്്കൊഴിലാളിക
ള്്രറയ്ന്്്.അഞ്്്മാസമാെിമ്ന്്ികോന്്്
നവതേമാണ്ലഭിക്്്ന്്ത.്മില്്ഉടന്്ത്റന്്ി
കല്്ങ്്ില്്മില്്പര്വര്്ത്്ിക്്ാത്്തിോല്്െപന്്്
ങ്്ള്കടത്ടര്്പര്വര്്ത്്േംസാധേ്മാകാകതവ
രാനം്സാധേ്തയ്കണ്്ന്്്കൊഴിലാളികള്്ര
റയ്ന്്്.
ലക്്്മിമില്്ില്്271സ്്ിരംകൊഴിലാളികളം്
168 ദിവസനവതേക്്ാരം് 50ഓഫിസ്ജീവേ
ക്്ാര്മടക്്ം489കൊഴിലാളികള്ണ്്്.അളഗപ്്
മില്്ില്്287സ്്ിരംകൊഴിലാളികളം്197ദിവ
സനവതേക്്ാരം്52ഓഫിസ്ജീവേക്്ാര്മട
ക്്ം536കൊഴിലാളികള്ണ്്്.അന്ബന്്കൊ
ഴിലാളികള്്ഇതിനലകറവരം്.

റടകൂപറൂൂൂൂലൂൂമിലൂൂൂകളൂൂ
പകറൊഴിയാനൂൂകകനദൂൂൂസരൂൂകൂൂാരൂൂ

വാഴകൂൂൂളംപപോപൂൂിളകരൂൂഷകരൂൂ
450കോടിരൂപയൂറടകടറകൂൂണിയിലൂൂ
കൊച്്ി: കൊവിഡ്ദ്രിതംവിതച്്്കടകക്്
ണിെിലാെരരോപ്്ിള്്കര്്ഷകന്്ആെവ
േസവ്നദശി കക.കക.അേില്്ആത്്ഹതേ്
കെയത്തിന്രിന്്ാകലഅനദ്്ഹംഅംഗമാ
െിര്ന്്ഓള്്നകരളാരരോപ്്ിളഫാര്്നമ
ഴ്സ് അനോസിനെഷന്് സമരരരിരാടിക
ള്്കക്്ര്ങ്്്ന്്്.
നകപന്്്സംസ്്ാേസര്്ക്്ാര്കള്്ഉടേടി
ആവശേ്മാെ േടരടികള്് രകക്ക്ണ്്ി
കല്്ങ്്ില്്വാഴക്്്ളംനകപന്്്ീകരിച്്്ള്്രര
ോപ്്ിള്് നമഖല ക്ട്തല്് ആത്്ഹതേ്ക
ള്്ക്്്സാക്്്േംവഹിക്്്കമന്്്ംഫാര്്നമഴ്
സ് അനോസിനെഷന്് മ്ന്്റിെിപ്്് േ
ല്്കി.50ലക്്ന്ത്ളംര്രയ്കടബാധേ്ത
ൊണ്അേിലികേആത്്ഹതേ്െിനലക്്്േ
െിച്്കതങ്്ില്്ഈ നമഖല കൊത്്ംഏതാ
ണ്്്450നൊടിര്രയ്കടകടകക്്ണിെിലാ
കണന്്്രരോപ്്ിളഫാര്്നമഴ്സ്അനോ
സിനെഷന്്പര്സിഡ്്്്ജെിംസ്നോര്്ജ്ര
റഞ്്്.
രാട്്ത്്ികേട്ത്്ഭ്മിെിലാണ്വാഴക്്്
ളം നമഖലെികല ഭ്രിരക്്ം ക്ഷിക്്ാരം്

രരോപ്്ള്്ക്ഷിേടത്്്ന്്ത.്ബാങ്്്ക
ള്്,മറ്്്ധേകാരേ്സ്്ാരേങ്്ളില്്എന്്ിവ
െില്്േിന്്്ള്്വായര്കകളആപശ്െിച്്ാണ്
രാട്്ത്്്കയം് ക്ഷിക്്ാവശേ്മാെ പര്വ
ര്്ത്്േമ്ലധേവം്നൊട്്ക്്്ഷിനമഖലെി
കല ഉെര്്ന്് കൊഴില്്കച്്ലവം് ഇവര്് ക
കണ്്ത്്്ന്്ത.് 2018, 2019 വര്്ഷങ്്ളികല
പര്ളെങ്്കളത്്്ടര്്ന്്്ണ്്ാെക്ഷിോശം,
വിളകവട്ക്്ാന്് കഴിൊതിര്ന്്ത,് ഡിമാ
ന്്ഡ്ഇടിവ്എന്്ിവമ്ലമ്ണ്്ാെവിലത്്
കര്്ച്്യ്കടക്്ീണം2020കലറമദാന്്മാസ
ത്്ിലാരംഭിച്്സീസനോകടഒര്രരിധിവ
കരരരിഹരിക്്ാകമന്്പര്തീക്്െിലാെിര്
ന്്് കര്്ഷകകരന്്് ജെിംസ് നോര്്ജ് രറ
ഞ്്്.എന്്ാല്്മാര്്ച്്്മാസത്്ികലകൊവി
ഡ്നോകഡ്ൗനോകടകാരേ്ങ്്ള്്തകിടംമ
റിഞ്്്. കിനോയക്്്് 23-24ര്ര ഉതര്ാദ
കച്്ലവ്ള്്രരോപ്്ിളവില2.5-5ര്രേി
ലവാരത്്ിനലക്്്ക്പ്്്ക്ത്്ി.ആഭേ്ന്്ര
വിരണിെികല ഡിമാന്്ഡ് തകര്്ച്്യം് ഉ
ന്ത്രന്്്േന്്വിരണിെിനലക്്്രരോപ്്ി
ള്്കെറ്്ിനപ്്കാന്്സാധിക്്ാകതവന്്തം്

നെര്്ന്്്പര്തിസന്്ിഗ്ര്തരമാക്്ി.
ഈരശ്്ാത്്ലത്്ില്്2018വകരമികച്്
തിരിച്്ടവ് െരിപത്മ്ള്് കര്്ഷകര്കട വാ
യര്കള്്എഴ്തിത്്ള്്്ക,പര്വര്്ത്്േമ്ല
ധേത്്ിോെി പ്തിെ രലിശരഹിത വാ
യര്കള്്േല്്ക്ക,25ര്രഎന്്േിരക്്ി
ല്്രരോപ്്ിളിന്താങ്്്വിലേിശ്്െിക്്്
ക,രരോപ്്ിളില്്േിന്്്ള്്വിവിധമ്ലേ്
വര്്ധിത ഉതര്ന്്ങ്്ള്് േിര്്മിക്്്ന്് യ്
ണിറ്്്കള്്അടിെന്്രമാെിപര്വര്്ത്്േസ
ജ്്മാക്്്കഎന്്ിവൊണ്ഫാര്്നമഴ്സ്അ
നോസിനെഷക്്്ആവശേ്ങ്്ള്്.ഇത്കാ
ണിച്്്നകപന്്്,സംസ്്ാേസര്്ക്്ാര്കള്്ക്്്
രലതവണേിനവദേങ്്ള്്േല്്കിെിട്്്ംഒ
ര്േടരടിയം്ഉണ്്ാെികല്്ന്്്ഫാര്്നമഴ്സ്
അനോസിനെഷന്് ഭാരവാഹികള്് രറ
ഞ്്്.
ഈ രശ്്ാത്്ലത്്ിലാണ്അനോസി

നെഷന്്ഈആവശേ്ങ്്ള്മാെിസംസ്്ാേ
രഹനക്്ടതികെസമീരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അ
നോസിനെഷന്് ആരംഭിക്്്ന്് സമരരരി
രാടികള്കടത്ടക്്മാെി ഇന്്് വാഴക്്്ളം

ക്ഷിഭവന്മ്ന്്ില്്ധര്്ണേടത്്്കമന്്്ം
ഭാരവാഹികള്്അറിെിച്്്.
കൊവിഡ്ഭീഷണികെത്്്ടര്്ന്്്അതിഥി
ക്ത്ഴിലാളികള്്ക്ട്്മാെി സവ്നദശങ്്ളി
നലക്്്നോെതം്ഈനമഖലയക്്്്കേത്്
തിരിച്്ടിൊെി. മറ്്് കാര്്ഷിക നമഖലകകള
അനരക്്ിച്്്600ര്രഎന്്ഉെര്്ന്്ക്ലി
ൊണ്ഈരംഗത്്്ള്്ത.്ഒര്കഹകറ്്്റില്്
വര്്ഷം5മ്തല്്8വകരകൊഴിലാളികള്്ക്്്
330കൊഴില്്ദിേങ്്ളാണ്രരോപ്്ിളക്
ഷിസ്ഷ്്ിക്്്ന്്ത.്അങ്്കേഒര്കഹകറ്്്റി
ല്്240നരര്്ക്്്കൊഴില്്േല്്ക്ന്്്.േില
വില്്18,000-ഓളംകഹകറ്്്റിലാണ്സംസ്്ാ
േത്്് രരോപ്്ിള്് ക്ഷി േടക്്്ന്്ത.്
5000ത്്ിന്നമല്് കര്്ഷകര്്ഈ രംഗത്്്
ണ്്്.പര്തിവര്്ഷം5.4ലക്്ംടണ്്രരോപ്്ി
ളാണ്ഉതര്ാദിപ്്ിക്്്ന്്ത.്കഴിഞ്്8-10വ
ര്്ഷമാെി വര്്ഷം നൊറം് ശരാശരി 1250
നൊടിര്രമതിയ്ക്്്ന്്രരോപ്്ിളാണ്
ഇങ്്കേഉതര്ാദിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ഒര്കഹകറ്്്
റിന്ഏതാണ്്്6.25ലക്്ംര്രഉതര്ാദേ
കച്്ലവ്വരം്.

മൂനൂൂിരടൂൂിറെകകൂൂഡൂ
കേടൂൂവൂമായി
പരൂൂപൂൂിളൂൂ

കൊച്്ി:മ്ന്്േിരബയ്്ട്്ിഇ-കൊ
നമഴ്സ്പ്്ാറ്്്നോമാെരര്്പ്്ിള്്,
ഇന്്്േെികലഏറ്്വം്വലിെഓ
ണ്്രലന്്ബയ്്ട്്ിവിരണേനമ
ളെില്്മ്ന്്ിരട്്ികറനക്്ഡ്നേ
ട്്ംരകവരിച്്്.ഓഗസ്്്്്ആദേ്വാ
രംസംഘടിപ്്ിച്്യ്സര്്രജിസ്
നപ്ടഷേിലം്മ്ന്്ിരട്്ി കറന്ക്
ഡ് വര്്ധേവാണ് നരഖകപ്്ട്
ത്്ിെത.് രര്്പ്്ിളിക്്് ഓ
ണ്്രലന്്ബയ്്ട്്ിവിരണേനമ
ളെില്്15,000ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ക്്്
മ്ന്്ിരട്്ി- ഉെര്്ന്് ഡിസ്കൗ
ണ്്ാണ്ഓഫര്്കെയത്ിര്ന്്ത.്
സൗന്്രേ്ഉതര്ന്്ങ്്ള്കടവി
പ്ലമാെനപ്ശണിൊണ്രര്്പ്്ി
ള്് ഒര്ക്്ിെിര്ന്്ത.് രര്്പ്്ിളി
ക്്്എക്സ്ക്്്സിവ്പബ്ാന്്ഡ്
കളാെ, ഗ്ഡ് രവബ്സ,് ആ
ല്്പ്സ്ഗ്ഡ്കേസ,്എന്്രവ
നബ,നസ്്്്കവ്ിര്്ക്്ിഎന്്ിവയം്
പര്ശസത് നോനൊത്്ര പബ്ാ
ന്്ഡ്കളാെ നമബരല്്ന്് എ
ന്്രവ,എല്്ഒറീല്്രാരീസ,്ദി
നഫസ്നോപ്്്എന്്ിവയം്അ
തില്് ഉള്്കപ്്ട്ന്്്. മ്ലേ്ത്്ി
ലം്വേ്ാപത്ിെിലം്300ശതമാ
േംരകവരിക്്ാന്്കഴിഞ്്താ
െിരര്്പ്്ിള്്സഹസ്്ാരകനം്
സിഇഒയ്മാെമേീഷ്തനേജര
റഞ്്്. പര്തിമാസശരാശരിര
ത്്്ശതമാേംവളര്്ച്്.പ്തിെ
യ്നസഴ്സിന് ക്ട്തല്് അഭി
കാമേ്ം കമ്്േിയ്കട എരലറ്്്
അംഗതവ്മാണ.്ഐഎച്്്ബിവി
രണേനമളെില്്വേ്ാരാരമ്ലേ്
ത്്ിക്്്20ശതമാേവം്സംഭാ

വേഎരലറ്്്വിഭാഗത്്ില്്േി
ന്്്ള്്താണ.്വിപ്ലമാെഉതര്
ന്് നപ്ശണി, ഉരനോക്്ാക്്
ള്്ക്്്ള്്വിസമ്െകരമാെഓഫ
റ്കള്്,കഡലിവിറിെികലസമെ
േിഷഠ്എന്്ിവൊണ്ഓനോഉ
രനോക്്ാവിക്്്യം്നോപ്്ിങ്
അന്ഭവംഅവിസമ്രണീെമാ
ക്്്ന്്കതന്്്ം അനദ്്ഹം രറ
ഞ്്്.
രണ്്ാംകിട,മ്ന്്ാംകിടവിര
ണികളില്്േിന്്്ള്്ഓര്്ഡര്്75
ശതമാേംകറന്ക്ഡ്നേട്്ത്്ി
കലത്്ി. രര്്പ്്ിളിക്്് ഓ
ണ്്രലന്്,ബയ്്ട്്ി,നൊസ്കമറ്്ി
ക്ഉതര്ന്്വിലപ്്േെിലം്വ
ര്്ധേവ്ണ്്ാെി. നമയക്്്്അപ്്്
വിഭാഗത്്ില്്472ശതമാേംവ
ര്്ധേവം്സ്കിന്്കകെര്്വിഭാ
ഗത്്ില്്282ശതമാേവം്പര്തി
മാസവര്്ധേവാണ്നരഖകപ്്ട്
ത്്ിെത.് എരലറ്്് ആണ് ര
ര്്പ്്ിളിക്്്ഉരനോക്്്നപ്രാപഗ്ാ
മില്് പര്ധാേം. പഫ്ീ നോപ്്ിങ,്
ക്ട്തല്്  ഓഫറ്കള്്, ഡിസ്
കൗണ്്്കള്്, ഏര്്ളി-നബര്്ഡ്
ആക്സസ,്കസ്്്്മര്്സര്്വീസി
ല്്മ്ന്്ഗണേ,കമമ്്ര്്ഷിപ്്്പഫ്ീ
ബീസ,് രമല്് നറ്്്്ണ്് റിവാ
ര്്ഡ്സ്എന്്ിവകെല്്ാംഎരല
റ്്ിക്്് സവിനശഷതകളാണ.്
നോള്്ഡ് മാന്് സാഷ്സ,് കവ
ര്്ലിന്്കവസ്്്്്,ബ്്്ം കവന്്നെ്വഴ്
സ,്ഐവികേ്ാപ്കവന്്നെഴ്സ,്
കജഎസഡ്ബയ്് കവന്്നെഴ്സ്
എന്്ിവര്്ക്്്രര്്പ്്ിളില്്േിനക്്
രമ്ണ്്്.

കെഎസ്യുഎമുുും
വാധവുാനിഫൗണടുുഷനംു
ണേരുുകനുുരുകുുുനുു"സഹായത'
കൊച്്ി:കൊവിഡ്മാഹാമാരികെത്്്ടര്്ന്്്ണ്്ാെപര്തിസന്്ിെില്്സാമ്്ത്്ിക
പര്തിസന്്ിനേരിട്ന്്കെറ്കിടബിസിേസ്സംരംഭകര്്ക്്ാെിനകരളസ്്്്ാര്്ട്്പ്്്
മിഷനം്വാധവ്ാേിഫൗനണ്്ഷനം്നെര്്ന്്്"സഹാെത'എന്്നരരില്്പര്നത്േകര
രിരാടിേടത്്്ന്്്.ഇന്്്ഉച്്യക്്്്2.30മ്തല്്4മണിവകരൊണ്രരിരാടിയ്കട
കവര്്െവ്ല്്നോഞ്്്.http://bit.ly/SahayataProgram എന്്ലിങ്്ില്്രജിസ്്്്ര്്കെയത്്ര
രിരാടിെില്്രകങ്്ട്ക്്ാം.
പര്തിസന്്ിെില്്േിന്്്കരകെറ്ന്്തികേക്്്റിച്്്വിദഗധ്ര്്േല്്ക്ന്്സൗജ
േേ്ബിസിേസ്ഉരനദശങ്്ള്്,പ്തിെസാധേ്തകള്്എന്്ിവസംരംഭകര്മാെിര
ങ്്്വയക്്്്കൊണ്കെയ്്്ന്്ത.്സഹാെതരദ്്തിവഴിരാജേ്ത്്ാകമാേംഒര്ല
ക്്ംകൊഴിലവസരങ്്ള്്സ്ഷ്്ിക്്്കൊണ്ലക്്്േം.പ്തിെകൊഴില്്നമഖലകള്്
കകണ്്ത്്ല്്,മ്ലധേത്്ില്്ക്റവ്വര്ത്്ല്്,സ്്ിരകെലവ്കള്്ക്റയക്്്്ന്്
തിന്ള്്വഴികള്്ത്ടങ്്ിെവഈരരിരാടിെില്കടസംരംഭകര്്ക്്്ലഭിക്്്ം.
സപ്ട്ാറ്്ജിക്ഗേ്ാനരജ്സഹസ്്ാരകന്്നശഖര്്കൊരരസവ്ാമി,കണകറ്്്പ്സ്്ാ
രകയം്സിഇഒയ്മാെവീണക്മാര്്,പബ്ിഡജ്്സര്്വീസസ്സിഎഫഒ്രനമഷ്ജെ
രാമന്്,വാധവ്ാേിഅഡവ്ാന്്്ജ്ദക്്ിനണന്്്േനമധാവിരാഹ്ല്്സവ്ര്്ത്ടങ്്ിെ
വര്്രരിരാടിെില്്രകങ്്ട്ക്്്ം.
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BJP membership drive evokes mixed response
AG VALLABHAN

Bhopal
With an eye on by-elections to
27 assembly constituencies in
Madhya Pradesh, especially
in Gwalior-Chambal region
of  the state that accounts for
16 of  these seats, three-day
membership drive concluded
on Monday with officials
claiming that over 5000 Con-
gress party members joined
BJP.

The drive began in the pres-
ence of  Madhya Pradesh
Chief  Minister Shivraj Singh
Chouhan, Union minister
Narendra Tomar, Congress-
man-turned-BJP leader Jyoti-
raditya Scindia and state BJP
president V D Sharma.

Chief  Minister Shivraj
Singh Chauhan yesterday at-
tacked the Congress once
again in the campaign saying
that those who are faithful to
the Gandhis will only remain

in the party. He was remind-
ing of  the ‘Gaddar’ comment
to those 23 leaders who in-
clude the big names in Con-
gress like Kapil Sibbal,
Anand Sharma, Shashi
Taroor, Veerappa Moily , PJ
Kurian ,  who wrote to the
working president Sonia
Gandhi and demanded struc-
tural changes which should
be visible and active on the
ground.

Shivraj said that the person
in the Congress who supports
Gandhi family can only re-
main loyal. Those who fought
for the public interest are de-
clared to be Gaddars and la-
beled as assisting BJP.

Taking relevance to the
Madhya Pradesh rule of  Con-
gress, Shivraj said that Con-
gress in the centre is in the
possession of  the Gandhi
family and the Nath family at
the state level. Rahul

Gandhi’s promise for the
farmer’s loan waiver within

ten days of  assuming power
in MP was never imple-

mented nor the promise of
employment and unemploy-

ment allowance to the youth
fulfilled.

Commenting on the Kanya
Vivah Nikah Scheme, Shivraj
said that we used to give 25
thousand rupees for the mar-
riage of  daughters of  poor
families. Kamal Nath said
that we will give 51 thousand
rupees. The daughters have
become mothers after mar-
riage, but Kamal Nath's
money has not reached their
account till date.

Striking a discordant note,
with over 5000 infections and
100 deaths in the Gwalior –
Chambal region, Congress
termed this meeting in
Gwalior as a violation of  all
Covid-19 guidelines. When
the Covid-19 situation is at the
peak, a meeting like this was
totally irrelevant. BJP has
risked the lives of  people by
bringing them in the public
meeting, said Congress party

officials.
Meanwhile, on the conclud-

ing day, a voice of  dissent
came from former State Min-
ister of  BJP from Gwalior
Jaibhan Singh Pawaiya who
tweeted an indirect comment
on Scindia. He wrote, "A
snake has two tongues and a
man has one, fortunately we
are humans, are we not?"
Friends and enemies can
change with time in politics,
but the theoretical issues that
were there for me yesterday
are still today.

Although Pawaiya has not
named anyone’s name in this
tweet, but those who under-
stand politics and those who
know Pawaiya understand
that Pawaiya's target is Jyoti-
raditya Scindia. However,
Pawaiya has made his inten-
tions clear through this tweet,
now it has to be seen what ef-
fect it has in the by-elections.

On the concluding day of  BJP Membership Campaign in Gwalior.

Limit for contractual
jobs increased

CHIEF REPORTER

Bhopal
After the arrival of  129 new co-
rona cases in the capital Bhopal
on Monday evening , the figure
of  infected reached 9413 cases.
It took 49 days to reach the first
one thousand patients in the
capital, while the figure for the
second one thousand was
reached in 25 days.
After this the days
decreased and the
number of  infected
increased. So far
263 people have
died due to infec-
tion in the city. The
good news is that
about 7640 people have been
cured so far.

Meanwhile , CM Shivraj
Singh announced that indus-
trial institutions with less than
50 workers in the state will not
come under the purview of  the
Factories Act, Contract Labor
Regulation and Production Act.
For this, the Shivraj govern-
ment has issued the Labor Law
Amendment Ordinance-2020.
Micro, small and medium-class
industrial institutions will ben-
efit from this. Officials of  the
Labor Department said that the
Labor Laws (Madhya Pradesh

Amendment) Ordinance 2020
has been issued with the prior
instructions of  the President to
amend the provisions applica-
ble in Madhya Pradesh.

Under this, the Contract
Labor Regulation and Produc-
tion Act-1970 will now be appli-
cable only if  there are 50 or
more workers. Till now this

provision was ap-
plicable to units
where 20 or more
workers worked.
Similarly, the pro-
visions of  the Fac-
tories Act-1948
applied to the em-
ployment of  10

workers. Now this number has
been increased to 50 or more.

At the same time, labor in-
spectors in establishments with
less than 50 workers will not be
able to conduct inspection with-
out permission. The govern-
ment had decided to implement
the amendments in the labor
laws in view of  the impact on
the industry in lockdown due to
corona infection in the state.
The amendment bill will be in-
troduced in place of  this ordi-
nance in the session of  the
assembly to be held in Septem-
ber.

Corona positive cases so far in MP: 54421

Deaths so far in MP: 1246

Recovery so far in MP: 41231

Indore -11408, Bhopal -9413, Ujjain- 1587, Jabalpur- 3199,
Khargone- 1319, Dhar -716, Khandwa -857, Raisen- 602,
Hoshangabad -470, Barwani -1047, Dewas -609, 
Burhanpur -543, Ratlam -820, Morena -1980, Vidisha -716,
Agar Malwa -172, Mandsaur -692, Shajapur -418, Sagar-996,
Chhindwara-381, Gwalior- 4205, Sheopur- 426,
Neemuch -1069, Harda-379,Alirajpur-414, Shahdol-347,
Rewa-631, Shivpuri-620, Tikamgarh-376, Anuppur-281,
Betul-567, Dindori-115, Ashoknagar-159, Panna-221,
Satna-414 ,Jhabua-479, Sehore-576, Guna-239, 
Bhind-557, Mandla-130, Seoni-195, Sidhi -253, 
Datia -515, Damoh-538, Umaria-100, Singrauli-310, 
Rajgarh-735, Chattarpur-537, Balaghat -237, 
Narsinghpur-321, Katni-403, Niwari-127

Indore 364,  Ujjain 77, Bhopal 263, Khargone-25, 
Dewas -15, Khandwa-21, Hoshangabad-15, Raisen-13,
Mandsaur-12,Burhanpur -25, Jabalpur -66,  Dhar-15,
Agar Malwa-5, Shajapur-6, Chhindwara-4, Ashoknagar-4,
Satna -13, Sagar -45, Sehore-17, Gwalior-35, Neemuch-13,
Jhabua-6, Umaria-2, Mandla -1, Datia -6, Barwani-13,
Ratlam-18, Rajgarh-13, Morena-12, Sheopur -2. 
Tikamgarh-10, Rewa-12, Guna -7, Katni-7, Harda-7, 
Sidhi-2, Alirajpur-3, Shivpuri -5, Bhind-4, Betul-11, 
Narsinghpur-2, Seoni-4, Singrauli-7, Chattarpur -11,
Vidisha-13, Damoh-10, Balaghat -1, Shahdol-2, 
Annuppur-1

Aims to
boost 

employment

Children play with soap bubbles released by a vendor selling toys  at Boat Club, in
Bhopal on Monday.

DGP inaugurates 
webinar for cops

STAFF REPORTER

Bhopal
Three-day webinar on "Coordination of
Police with other departments of  the Gov-
ernment" for officers of  rank from Deputy
Inspector to Deputy Superintendent of  Po-
lice in coordination with Police Training
School, Bhounri and Madhya Pradesh Po-
lice Academy, Bhopal was inaugurated by
Director General of  Police (Training) was
done by Aruna Mohan Rao on Monday.

At the occasion Rao said that at the pres-
ent time it has become extremely necessary
for the police that all departments of  the
government, such as prosecution, jail, rev-
enue, labor, municipal bodies and better co-
ordination with the health department.

He said that the importance of  "commu-
nity policing" has increased in the Corona
period and it can be implemented well
through better coordination and informal
relations with other departments.

Additional Director General of  Police
(Training) and Director of Madhya Pradesh
Police Academy, Bhopal Anuradha
Shankar and Superintendent of  Police of
various police training schools were also
present in the inaugural session.

In the webinar, subject experts from
every department have been invited to give
lectures, who will discuss the practical diffi-
culties faced by the police on the issues re-
lated to their department and introduce
their department's work.

This webinar organized on this subject is
unique in itself and is being conducted by Po-
lice Training School, Bhounri, Bhopal under
the guidance of senior officers of the training
branch of State Police Headquarters.

The inaugural session was conducted by
Deputy Director Madhya Pradesh Police
Academy, Bhopal Vineet Kapoor and Ad-
ditional Superintendent of  Police (Train-
ing) Rashmi Pandey of  the Academy.

5 of family drown in
gruesome incident

STAFF REPORTER

Bhopal
In Sehore district, adjacent to
Bhopal, on Monday afternoon,
in front of  a father, his three
daughters and two nieces
drowned in the Parvati river.
The father jumped into the
river and tried to save. He took
out his brother's and brother-
in-law's daughters, but only
one of  them survived.

The dying girl is 17 years old
and the missing girls are be-
tween 10 and 17 years old. Spe-
cial teams arrived from
Bhopal for rescue and relief
work. Late in the evening two
bodies were taken out of  the
river with the help of  divers.

According to Samir Yadav,
ASP, Sehore, Mundla is a vil-
lage in Mandi police station
area. The Parvati river flows

under the railway bridge.
Mubin Khan, who lives in the
village at around 1 pm, took a
bath with his three daughters
Sania, Kahkansha and Man-
tasa, 10 years old, besides his
brother Ansar Mian's 17-year-
old daughter Absar and 16-
year-old Muniya. They started
bathing with the girls under
the railway bridge when the
girls started flowing in the
strong current.

Mubeen Khan jumped out
and took the two girls out of
the water somehow, but the
three girls disappeared. As
soon as the information was
received, the team of  Bhopal
Home Guard was engaged in
relief  and rescue work. The
bodies of  two could be recov-
ered only after 5 pm. The
search for one was on.

Minister asks to prepare concrete policy for waste disposal
STAFF REPORTER

Bhopal
Urban Development and Housing Minister
Bhupendra Singh expressed displeasure
over the slow pace of  solid waste manage-
ment process for disposal of  garbage in
cities. He said that in addition to 109 urban
bodies included in the seven clusters, a con-
crete policy should be made in a week for the
processing of  waste in other bodies. Small
solid waste processing versions may be consid-
ered in urban bodies as required. Minister
Singh said that at all times, ensure that there
are no heaps of garbage in the cities.

Minister Singh said that the clusters for
solid waste management which have been
tendered should be acted upon soon. Out of
the seven clusters, work has started only in
Sagar and Katni. He said that necessary ac-

tion should be taken in 7 days to start a plant
in Gwalior. Shri Singh said that if  there is
negligence at the municipal level, then take
action against the officer concerned. He said
that the decision regarding Neemuch and
Khandwa clusters should also be taken
within a week. He also instructed the officials
to start Rewa's plant in one and a half
months.

Urban Development and Housing Minister
Singh said that a city-wise action plan should
be chalked out to complete all the works of
Amrit Yojana by March-2022. Constant re-
view of  this plan and timely payment should
be ensured in time. He said that for trans-

portation inside the city, where the proce-
dures are not being done on time, the tenders
should be canceled. Reviewing the Pradhan
Mantri Awas Yojana, Minister Singh said that
the work of  incomplete houses should be
completed soon.

Minister Singh said that action should be
taken to prepare master plans for cities whose
master plans are not yet made. Commissioner
Village and City Investment informed that the
master plan of Indore will be ready in the next
4 months.Minister Singh said that the process
of  formation of  the company of  Metro Rail
should be taken up soon. He said that there
should not be any negligence in the work of
Metro Rail. Commissioner Urban Adminis-
tration and Development Nikunj Kumar Sri-
vastava, Commissioner Village and City
Investment Ajit Kumar and other officials
were present in the meeting.

Bhupendra Singh gives 
instructions at review meeting

Police raids hookah bar, nabs manager
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Despite continuous moni-
toring by the Madhya
Pradesh government, the
night curfew and lock-
down are being flouted by
people from elite class.
Many cases of  which
have been reported so far.
Meanwhile, on Sunday,
on the day of  lockdown,
the police raided a late
night party in the Hookah
Bar. In the raid, the police
have arrested the man-
ager of  the lounge, while
many young men and
women have escaped. Ac-
tion has now been taken
on the lounge owner.

According to the infor-
mation received, there is

a hookah bar in Moksha
Lounge of  Bairagarh,
Bhopal. Many youths
were partying on Sunday
night here while the city
was under curfew. Dur-
ing this time the owner of
the lounge was also pres-
ent in that party. Com-
plaints have been
received earlier also as to
how hookah bars and
pubs are opening in lock-
down.

It is also raising a very
big question on the police.
After which the police
raided the lounge and ar-
rested the manager of  the
lounge. Although the
young men and women
who were partying es-
caped from there, FIRs
have been lodged under

various sections, includ-
ing lockdown violation on
the lounge operator,
while partying in hookah
bar Interrogation of
young men and women
continues.

This is not the first case
when such activity has
occurred. In the past,
many such high profile
cases of  partying during
lockdown have been re-
ported. A few days ago a
liquor party was organ-
ized in Bhopal's Green
Field Villa where police
arrested 16 accused in-
cluding 5 girls in a
drunken state. Police had
filed a case under the Ex-
cise Act, including viola-
tion of  lockdown
conditions.

Police takes stern action
against goons, mafia

STAFF REPORTER

Bhopal
In the last two months June and July,
the State Police have taken severe ac-
tion against goons and mafias and
criminal elements and have checked
crimes across the state.

According to the intentions of  the
government, DGP instructed and im-
plemented elimination of  criminal ele-
ments in the state are and efforts for
making crime free. Regardless of  how
powerful a person who is carrying out
anti-social activities, legal action
should be taken against culprit. De-
stroy the nexus of  the criminals who
have managed to commit organized
crime.

After the unlocking process started
in Covid 19.  Police has started working
on basic policing. For the purpose of
controlling crime and criminals, Direc-
tor General of  Police Johri had in-
structed in the month of  June-July
2020 through video conferencing and
conducted a special operation. As
many as 733 criminal elements have
been identified and 133 NSAs, 350 ex-
ternments cases and 140 cases of  under
section 110 CrPC were registered and
presented in the court.

In the special campaign run in the
month of  June, 2020, 1980 new history
sheet file and 88 new gang history
sheet file were prepared, in June 2020,
action was taken to revoke the parole
of  the criminals who were left out on
137 parole.

A total of  4386 reward carrying ac-
cused were arrested, 251 stolen vehi-
cles from 228 criminals were
recovered. In the month of  July, 1,628
missing boys and were tracked and res-
cued.

Special campaign for 
redressal of pension cases

STAFF REPORTER

Bhopal
Under Bhopal division, a special cam-
paign will be launched from August 26
to September 11 for the redressal of
pension cases and interests of  govern-
ment employees.

Divisional Commissioner Bhopal
Kavindra Kiyawat has sent a semi-offi-
cial letter to the district collectors of
the division to ensure the pension cases
of  all the retired government servants
who have retired from their district of-
fices and their rights to be resolved.

The Divisional Commissioner has
also instructed the treasury officers
that all the officers in their office / de-
partment should make a list of  retired
government servants in the last 5 years
and identify and pay their pension
cases, leave cash tax, GPF, DPF, GIS
and FBF etc. Commissioner Kiyawat di-
rected that after this campaign, if  the
pension case of  any government ser-
vant is not disposed of, then in such a
situation disciplinary action will be
taken against the officer concerned.

Roadmap 
ready for 
self–reliant MP
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Commercial Tax, Fi-
nance, Planning, Eco-
nomic and Statistics
Minister Jagdish Deora
said that local products
will have to be promoted
so that the state and
country can become self-
sufficient in the economic
field. On the same lines,
the final road map of
Madhya Pradesh self-re-
liance has been prepared.

Minister Deora said
that being the Chairman
of  the Group of  Ministers
on 'Economy and Em-
ployment' under "Self-re-
liant Madhya Pradesh",
the 3-year roadmap was
finalised.
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